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O poder do 
subconsciente
Augusto Machado

A mente é a inteligência, a razão, o 
cérebro considerado  na sua fun-

ção intelectual. É a maneira individual 
de pensar e julgar. Daí, pensemos no 
bem e o bem se seguirá. Pensamos no 
mal e o mal se seguirá. Nós somos aqui-
lo que pensamos no decorrer de todos 
os nossos dias. O nosso subconsciente 
não discute connosco: ele aceita o que 
a nossa mente consciente determina, ou 
seja, aquilo que pensamos.
Portanto, nós temos o poder de esco-

lha. Tanto podemos manter o pensa-
mento positivo e viver felizes ou, ter-
mos uma atitude negativa e passarmos 
toda a nossa vida com lamúrias e cho-
radeiras de que tudo na vida nos corre 
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Um certo Eduardo mãos-de-tesouro
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Foi preciso sofrer para conhecer o pri-
meiro vencedor da Taça da Liga, mas 

não foi preciso esperar pela última grande 
penalidade para adivinhar que seria Edu-
ardo a resolver o jogo. O guarda-redes 
do Setúbal já tinha sido determinante du-
rante a partida e, mesmo antes do início 
da marcação de grandes penalidades, era 
ele quem tranquilizava os companheiros, 
no meio do relvado, com uma segurança 
inabalável que viria a confirmar instan-
tes mais tarde entre os postes. Foi ele que 
defendeu os penáltis de Polga e Liedson, 
não foram os dois brasileiros que os fa-
lharam. E também foi ele que, sob uma 

grécia:

Chama 
olímpica acesa 
com protesto
Três membros da organização Re-

pórteres Sem Fronteiras (RSF) 
marcaram a cerimónia de acender a 
chama olímpica dos Jogos Olímpicos, 

na Grécia, ao iludirem a segurança e 
conseguirem aproximar-se do respon-
sável chinês pelo evento desportivo. 

Continuação na página 3
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e, ainda, o terço de Maria Angelina a ilustrar o fervor religio-
so daquela gente humilde que sempre contou com Deus para 
ultrapassar as misérias do mundo e os desgostos da alma.  A 
crítica prolonga-se, tocando noutros vértices como a Guerra 
Colonial, pois os jovens deixavam a aldeia com o intento 
patriótico de irem salvar a pátria, que nunca se lembrara de 
lhes proporcionar condições de vida dignas. Pelo contrário, 
propunha-lhes a morte em troca de mais um pedaço de terra 
conquistado. Tudo isto contribui para o despovoamento do 
país e, a partir daí, assistimos às suas consequências, em es-
pecial nos meios pequenos, como acontece na Aldeia Nova 
da Serra. Aí as pessoas vivem um espírito comunitário que 
testemunha o entrecruzamento de valores fundamentais: a 
amizade, o respeito e a inter-ajuda. Só a experimentação de 
tais valores consegue explicar a força psicológica que per-
corre a vida das personagens da novela.  E é com base numa 
sólida amizade e respeito mútuos que Manuel Cordovão e 
Maria da Graça compreendem que o tempo deles para vi-
venciar o seu enorme amor já havia passado. O sonho era 
demasiado grande para lhes caber na realidade da vida. Vi-
ver aquele amor sonhado e não concretizado, ano após ano, 
seria matá-los. A renúncia torná-lo-ia eterno.Sem dúvida, O 
Pastor das Casas Mortas, de Daniel de Sá, é uma obra que 
desperta nos seus leitores a saudade por um tempo em que, 
apesar de a vida não ter sido fácil, havia a crença em deter-
minados valores, através dos quais as pessoas construíam o 
seu dia-a-dia num espírito amplo de fraternidade. Uma casa 
não era apenas um bem material; pelo contrário, era um lar 
repleto de histórias de vida, de amizades e de amores que 
ficaram para sempre envoltos 
numa ternura sem tamanho; 
era um espaço quase sagrado 
em que se construíam sonhos 
e são estes espaços que todos 
nós temos a obrigação de pre-
servar e não de nos demitirmos 
da nossa função de responsá-
veis por muitas das “coisas” 
menos boas que acontecem na 
nossa sociedade. Ainda hoje, 
há muitas aldeias e casas/lares 
abandonados por esse Portu-
gal fora…
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mal. Assim como também podemos preferir ser corde-
ais, simpáticos, prestáveis, alegres e todo o mundo nos 
corresponderá. Esta é a melhor maneira de desenvolver 
uma personalidade admirável.
As sugestões e afirmações dos outros não têm poder para 

nos prejudicar. O único poder é a acção do nosso próprio 
pensamento. Podemos escolher a rejeição dos pensamentos 
e afirmações dos outros. Porque nós temos sempre o poder 
de escolher como havemos de reagir. A beleza das coisas 
vive na alma de pessoas que irradiam luz enquanto outras 
escurecem tudo.
Tomemos cuidado com o que dizemos. Pois teremos que 

dar conta de cada palavra irresponsável. Diz quem estuda o 
poder do subconsciente que nunca deveremos dizer, “vou 
fracassar”; “perderei o meu emprego”; “não posso pagar 
isto ou aquilo”. O nosso subconsciente não sabe distinguir 
uma pilhéria ou uma chalaça – faz com que todas essas coi-
sas se tornem verdades.
A nossa mente não é voltada para o mal. Nenhuma força 

da natureza o é. Tudo depende como nós usamos os po-
deres da natureza. Usemos a nossa mente para nos fazer 
felizes, beneficiar e inspirar todas as pessoas à nossa volta. 

É importante nunca dizer que não podemos fazer algo que 
seja. Superemos o nosso temor, substituindo-o  pela seguin-
te afirmação: “sou capaz de realizar todos os meus projec-
tos, através do poder da minha mente consciente”.
Comecemos a pensar do ponto de vista das eternas verda-

des e princípios da vida e não do ponto de vista do medo, 
da ignorância e da superstição. Não deixemos que os outros 
pensem por nós. Devemos escolher os nossos próprios pen-
samentos e tomar as nossa próprias decisões. Lembremo-
nos que o ser humano tem a capacidade para escolher – e 
porque não escolher a vida, a saúde, o amor, a felicidade? 
A nossa mente consciente acredita na verdade e o nosso 
subconsciente assim o aceita e fará com que se transforme 
em verdade mesmo. Vale a pena acreditar na acção correcta 
e em todas as benções da vida! 
Não faltam exemplos de pessoas que nunca estão conten-

tes com a vida que têm. Elas existem em todo o lado e em 
todas as etnias. São aquelas criaturas que passam grande 
parte do tempo durante toda a sua vida a lamentarem-se e a 
invejarem os vizinhos e/ou os colegas de trabalho. Simples-
mente porque não sabem usar o poder do subconsciente e 
utilizar o poder do pensamento positivo.

O poder do subconsciente
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O PASTOR DAS CASAS MORTAS, de Daniel de Sá

“Eu vivo num mundo imundo
desde o dia em que nasci.

Mas nunca sujei o Mundo,
Que o Mundo não vive aqui”.

Manuel Cordovão, protagonista da obra 
O Pastor das Casas Mortas, é um simples 

pastor de ovelhas. No entanto, por vezes, é através da reali-
zação de simples acções que o ser humano poderá fazer uma 
grande obra e transformar-se num grande homem. Esta per-
sonagem é de uma sensibilidade e nobreza de carácter dis-
tintas. O narrador pretende contar-nos a sua história de vida 
baseando-se num conjunto de agendas missionárias, onde a 
personagem foi rabiscando pedaços da sua vida ao longo do 
tempo.  Apesar desta novela ter como pano de fundo a socie-
dade portuguesa da década de cinquenta do século XX e, em 
particular, uma aldeia da Beira Interior, Aldeia Nova da Ser-
ra, muitas temáticas retratadas são de tal ordem importantes 
que são objecto de reflexão até aos nossos dias. O despovo-
amento do interior do país é a maior preocupação eviden-
ciada, a qual se verifica no modo como Manuel Cordovão 
cuida de cada casa abandonada pelo seu dono. Por vezes, 
antes de os donos das casas emigrarem ou se dirigirem a um 
asilo porque já não possuem capacidades para cuidarem de 
si, é a Manuel Cordovão que entregam a chave da moradia 
onde noutros tempos havia existido um lar.  É impressionan-
te a forma pertinente como o narrador associa a personali-
dade de cada antigo habitante das casas já mortas, porque 
desabitadas, a um objecto simbólico. Assim, a janela ilustra 
a abertura de espírito de Rita, sempre esperançada numa 
vida melhor; a cadeira personifica o belíssimo contador de 
histórias que foi o velho Vasco (e através das quais o autor 
recorda textos que vinham no seu antigo livro da 4ªclasse); 
a cama reflecte a sensualidade de Laura, de quem todos os 
homens se afastavam, não se achando merecedores de pecar 
sem igual; o espelho mostra a angústia de Teresa, vítima de 
cancro; o berço do filho de Joana identifica o falhanço de 
Manuel Cordovão, de nem sequer ter conseguido ser pai; as 
botas do Francisco Poços a relembrarem a sua vinda para a 
aldeia após o início da Guerra Civil de Espanha; o relógio 
do emigrante Manuel da Mota, a vivificar as memórias do 
toque do sino da sua aldeia, estando ele lá longe, na Suíça; 
o tear onde Madalena teceu as mantas que serviram para o 
dote de todas as moças casadoiras da sua aldeia e arredores 

Célia Carmen Cordeiro
jornal@avozdeportugal.com

Dia do Cacau
1211. Falecimento de D. Sancho I, subindo ao trono o seu filho D. Afonso II.
1714. Restabelecem-se as relações diplomáticas com a França, devido ao 
fim da Guerra de Sucessão de Espanha.
1827. Morte do compositor alemão Ludwig van Beethoven, em Viena.

“Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão-se distri-
buindo, supõe-se que de uma maneira bastante uniforme e equilibrada, 
por todos os dias do futuro, incluindo aqueles, infindáveis, em que já cá 
não estaremos para poder comprová-lo, para congratularmo-nos ou para 
pedir perdão, aliás, há quem diga que é isto a imortalidade de que tanto 
se fala.” (José Saramago)

clUbe OrienTal De MOnTreal
O Clube Oriental organiza um jantar de angariação de fundos para a Mar-
cha no sábado 29 de Março de 2008 pelas 19h30 na sua sede no 4000, 
Ave De Courtrai em Montreal. Para mais informações 514-342-4373.

JanTar cOM MúSica DOS anOS 60
O Clube Oriental organiza um jantar e música dos anos 60 abrilhantado pelo 
DJ Memories no sábado 12 de Abril de 2008 pelas 19h30 na sua sede no 
4000, Ave De Courtrai em Montreal. Para mais informações 514-342-4373.

FeSTa Da PriMavera
A filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval organiza a Festa da Pri-
mavera no sábado 19 de Abril de 2008 pelas 19h00 na Igreja St-Enfant 
Jésus. Para mais informações contacte: João Aguiar 450-629-5228 ou 
Manuel Dias 450-628-1134.

nOvO rePerTóriO Da FPM
A FPM informa a comunidade que apenas 15 lugares ainda estão disponíveis 
para o concerto de apresentação do novo repertório, no teatro La Chapelle, a 
20 de Abril. Para reservas, contactar Victor Barreira 514 554-9781

nOiTe De FaDO
O Centro Comunitário do Divino Espírito Santo organiza uma Noite de Fado 
no sábado 12 de Abril de 2008 pelas 19h30 na sua sede. Para mais infor-
mações contacte: 514-353-1550.
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SObre ServiçOS De caSaMenTO 

Fisco exige
informações a noivos

Qi Liu discursava, segunda-feira, quan-
do três homens surpreenderam os pre-
sentes com uma bandeira onde os anéis 
olímpicos foram substituídos por alge-
mas e se lia a mensagem “Boicotem o 
país que ignora os Direitos Humanos”. 
Outro gritou “liberdade, liberdade”. 
A RSF sublinha que os Direitos do Ho-

mem são mais sagrados do que a chama 
olímpica. “Não podemos deixar que o 
governo chinês erga a chama olímpica, 

Grécia: Chama olímpica
acesa com protesto

um símbolo de paz, sem denunciar a situ-
ação dramática de Direitos Humanos no 
país”, justifica a organização num comu-
nicado divulgado em Paris.  “Na China, o 
tratamento reservado àqueles que se ex-
primem livremente, a censura imposta à 
imprensa e o bloqueio sobre o Tibete ape-
lam a uma mobilização. Todos os meios 
são bons actualmente para denunciar as 
graves violações de liberdades funda-
mentais na China”, sublinha o texto. 
O presidente do Comité Olímpico In-

ternacional, Jacques Rogge, considerou 
“triste” este tipo de protestos mas mos-
trou-se satisfeito pelo facto de serem 
“não-violentos”. Segundo Pequim, os 
confrontos recentes no Tibete fizeram 19 
mortos, dos quais 18 são civis “inocen-
tes”, quando o governo tibetano no exílio 
refere “cerca de 130 mortos”. 

Pinto da Costa vai a julgamento
O Tribunal de Instrução Criminal do 

Porto decidiu que o presidente do 
FC Porto vai a julgamento no âmbito do 
processo Apito Dourado relativo ao jogo 
Beira-Mar/Porto, na época 2003/2004. O 
presidente dos “dragões” é acusado do 
crime de corrupção activa desportiva, pe-
rante o inquérito reaberto pela equipa de 
Maria José Morgado. O caso tinha sido 
arquivado pelo Ministério Público, mas 
a equipa condenadora do processo Api-
to Dourado decidiu reabri-lo, com base 

no testemunho de Carolina Salgado, que 
disse ter presenciado a entrega de um 
envelope de dinheiro ao árbitro Augusto 
Duarte. O tribunal decidiu também levar 
a julgamento o empresário António Araú-
jo e o árbitro Augusto Duarte, ambos 
acusados de corrupção desportiva. Para 
além deste processo, Pinto da Costa tem 
ainda pendentes os processos relativos 
aos encontros Porto/Estrela da Amadora 
e Nacional/Benfica, ocorridos na época 
2003-2004.

breveS
FRANÇA ADMITE BOICOTE 
AOS JOGOS OLÍMPICOS
O presidente francês não 
excluiu, esta terça-feira, a 
hipótese de boicotar os Jo-
gos Olímpicos de Pequim, 
fazendo depender a de-
cisão final da resposta que 
for dada pela China à crise 
no Tibete. Nicolas Sarkozy 
defendeu o início do diálo-
go.

Continuação
da página 1

MEGA FRAUDE EM LEIRIA
Como resultado de uma 
investigação conjunta dos 
serviços de finanças de 
Aveiro e Leiria, foi detectada 
uma mega fraude fiscal e 
constituídos 215 arguidos na 
zona de Leiria. O esquema 
de fraude fiscal envolvia uma 
empresa portuguesa da zona 
de Leiria de comercializa-
ção de aço e a sede alemã. 
Foram ainda identificadas 
outras 80 empresas ligadas 
ao fabrico de moldes, nas zo-
nas da Marinha Grande e no 
distrito de Aveiro. Na compra 
do aço à «empresa mãe», 
os gerentes das empresas 
portuguesas acabavam por 
ser ressarcidos de elevadas 
quantias que saíam do circu-
ito contabilístico e evitavam 
o pagamento de IRC e IRS.  
De acordo com o comuni-
cado da Polícia Judiciária, o 
esquema acabava por dis-
torcer a concorrência, levava 
à descapitalização das em-
presas e ao enriquecimento 
ilegítimo dos sócios, que não 
pagavam os impostos.

Portugal ratifica Tratado 
de Lisboa a 23 de Abril
A Assembleia da República vai aprovar o Tratado de 

Lisboa no próximo dia 23 de Abril, decidiu ontem 
a conferência de líderes parlamentares.  A proposta de 
resolução para ratificar o Tratado da União Europeia 
na Assembleia da República foi aprovada em conselho 
de ministros no início de Janeiro.  O primeiro-ministro 
anunciou em Dezembro que não iria propor um referen-
do mas sim a ratificação no Parlamento em Dezembro 
passado num debate com os deputados. Sócrates argu-
mentou que «há uma ampla maioria em Portugal a fa-
vor do projecto europeu», que um referendo em Portu-
gal colocaria em causa processos de ratificação por via 
parlamentar noutros países da EU. Confrontado pelos 
partidos da oposição sobre a promessa de fazer um re-
ferendo, Sócrates argumentou que o seu compromisso 
eleitoral era fazer a consulta ao falhado Tratado Consti-
tucional e não ao actual Tratado de Lisboa. A opção de 
Sócrates levou o BE a apresentar uma moção de censura 
ao Governo, chumbada em Janeiro. Todas as bancadas, 
à excepção do PSD, apresentaram diplomas a propor a 
realização de uma consulta popular. 

A Direcção-Geral de Impostos (DGCI) 
está a exigir a casais recém-casados 

informações sobre os serviços prestados 
nos seus casamentos, ameaçando com a 
aplicação de coimas, que vão de 100 a 
2500 euros, caso não respondam ao ques-
tionário enviado pelo correio no prazo de 
15 dias. 
De acordo com a edição desta segunda-

feira do jornal ‘Público’, no inquérito que 
acompanha a carta dirigida aos novos 
casais, o fisco pede informações sobre 
a data do matrimónio, o número de con-
vidados e o valor pago por cada um, 
descriminado por adulto e crianças, e 
ainda indicar se na mesma data e no 
mesmo local houve outro evento.
O questionário em causa pede infor-

mações sobre todos os serviços pres-
tados, como iluminação, restaurante, 
serviço de confecção de refeições, 
animação, vestido de noiva, florista, 
fotógrafo, entre outros. O casal deve 
também indicar o nome do prestador 
do serviço, a identificação fiscal e mo-
rada do mesmo, para além da forma de 
pagamento. 
No caso de algum dos serviços ter 

sido oferecido, os casais devem indi-
car o local da aquisição, a identifica-
ção da pessoa que ofereceu e, se pos-
sível, o valor da oferta.
No inquérito enviado aos noivos, a 

Direcção-Geral de Impostos solicita aos 
casais que enviem ao fisco fotocópias de 
todos os documentos que possuam e que 
permitam identificar os valores pagos, re-
fere o mesmo jornal.
Na carta que acompanha o inquérito, o 

fisco apela à colaboração dos casais para 
o combate à evasão fiscal, mas adverte 
ainda que, caso não o façam no prazo de 
15 dias, os noivos correm o risco de ver 
instaurado um processo de contra-orde-
nação fiscal punível com uma coima que 
varia entre os 100 e os 2500 euros.

Violência vem de fora, 
diz secretário de Estado
O secretário de Estado da Educação considera que a 

violência das escolas vem de fora dos estabeleci-
mentos de ensino, uma opinião que sustenta pelos dados 
do programa “Escola Segura” que foram recebidos pelo 
ministério. Valter Lemos lembrou que os dados veicula-
dos pelos comandantes da polícia responsáveis por este 
programa dizem que os problemas são «importados de 
fora» e que o ministério está a agir na resolução desta 
situação. «Temos programas especiais do ponto de vista 
da segurança externa através do ‘Escola Segura’ e do 
ponto de vista da segurança interna através de meca-
nismos internos de ocupação de alunos e de reforço dos 
meios de apoio aos professores», explicou.
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cOOrDenaDO POr MigUel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

Pior queda da moeda 
canadiana desde 1962
O dólar canadiano registou sexta-feira, 21 de Março, o 

seu mais importante retrocesso diário em sensivel-
mente 46 anos, caindo 2,19 cêntimos frente ao dólar ame-
ricano, encerrando o dia em 98,49 cêntimos. A divisa ca-
nadiana transigia-se em baixa desde o início do dia, mas 
quedou “dramaticamente” em fim de sessão. O mergulho 
do dólar coincidiu com a baixa considerável dos preços 
de ouro, petróleo e outros recursos naturais produzidos 
no Canadá, devido particularmente às apreensões a cerca 
da economia americana e das possíveis repercussões so-
bre o resto das economias mundiais.

Santuário de Sainte-Anne-de-Beaupré
festeja os seus 350 anos

Custará mais
caro para limpar a neve

Canadá e Israel 
assinam acordo em 
matéria de segurança
O Canadá e o Israel aceitaram trabalhar de concerto 

contra uma série de ameaças à segurança pública, 
anunciaram o ministro canadiano da Segurança pública, 
Stockwell Day, e o seu homólogo israelita, Avi Ditar, em 
Tel Aviv. Através de comunicado de imprensa, o Ministé-
rio da Segurança pública precisou que os dois países che-
garam a um acordo, a fim de compartilhar informações a 
respeito de ameaças comuns, nomeadamente no que diz 
respeito à segurança fronteiriça, a imigração ilegal e o cri-
me organizado. O Sr. Day afirmou neste comunicado que 
o acordo constituía para o Canadá e o Israel uma maneira 
de melhorar a protecção dos seus cidadãos.

Greve dispendiosa
A greve estudantil custa caro à Universidade do Quebe-

que em Montreal (UQAM). A Universidade já teria 
pago perto de um quarto de milhão de dólares para refor-
çar o seu serviço de segurança desde o início da greve, a 
11 de Fevereiro passado. A UQAM calcula que o aumen-
to de guardas de segurança para assegurar a tranquilidade 
dos seus pavilhões, particularmente os que protegem os 
escritórios administrativos, fez saltar de 40.000$ por se-
mana o orçamento do seu serviço de protecção e de segu-
rança. No momento em que os estudantes se preparavam 
para a sua sétima semana de greve, a UQAM já antecipa-
va gastos de 240.000$ para este serviço apenas.

                                            *Horário sujeito a modificações   ** Hora de Montreal     
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PrOgraMaçãO DeSTa SeMana

02:30  Bom Dia Portugal  
05:00  argentina ContaCto    
05:30  aB CiênCia    
06:00  Praça Da alegria    
09:00  Jornal Da tarDe    
10:00  Conta-me Como Foi    
11:15  gostos e saBores  
11:45  Portugal no Coração    
13:15  seleCção naCional (suB 21)   
           Portugal Vs Bulgária 
15:00  teleJornal   
1ª eDição 
15:30  seleCção naCional (aa) 
           Portugal Vs gréCia 
18:00  argentina ContaCto 
18:15  geração Cientista  
18:30  metro QuaDraDo  
19:30  a alma e a gente     
20:15  Jornal Das 24 Horas  
21:00  a FerreirinHa  
21:45  teleJornal maDeira    
22:15  teleJornal - açores    
22:45  argentina ContaCto     
23:15  o Preço Certo    
00:15  PeDro e inês  
01:15  em rePortagem    
01:45  BomBorDo  

Sem qualquer surpresa, os particulares que recorrerão 
a um empresário para limpar a neve da entrada da 

sua residência no próximo Inverno, deverão desembol-
sar mais dinheiro. O Jornal de Montreal contactou 25 
companhias da região metropolitana que oferecem es-
ses serviços, que passarão a pedir no próximo ano 10 a 
50 % mais dinheiro de que este ano. 
Vários limitarão igualmente o alcance do contrato bási-

co a 200, 225 ou 250 centímetros de neve, e exigirão um 
montante suplementar por conseguinte. É que o Inverno 
2007-2008 se terá provado duro para os proprietários 
de empresas de limpeza da neve, empurrando mesmo 
alguns para a falência.

Foi Domingo, dia de Páscoa, que começaram as cele-
brações acerca do 350º Aniversário do Santuário de 

Sainte-Anne-de-Beaupré, na região de Quebeque. Mais 
de 2000 pessoas fizeram acto de presença na basílica do 
Santuário para uma grande celebração eucarística, pre-
sidida pelo arcebispo emérito de Quebeque, Monsenhor 
Maurice Couture. Numerosas actividades terão lugar 
durante do ano, nomeadamente várias peregrinações. 
Ainda hoje, o Santuário acolhe cada ano 1.5 milhão de 
fiéis que se deslocam para meditar ou visitar o sítio.

02:30  Bom Dia Portugal  
05:00  austrália ContaCto    
05:30  gostos e saBores  
06:00  Praça Da alegria    
09:00  Jornal Da tarDe    
10:00  Conta-me Como Foi    
11:15  gostos e saBores  
11:30  anDar Por Cá  
11:45  Portugal no Coração    
14:00  Portugal em DireCto    
15:00  amores e Desamores  
16:00  teleJornal    
17:00  teatro: Dia Das mentiras    
18:45  Dia munDial Do teatro
19:45  austrália ContaCto     
20:00  Jornal Das 24 Horas  
21:00  Programa a Designar  
21:45  teleJornal maDeira    
22:15  teleJornal - açores    
22:45  austrália ContaCto     
23:15  o Preço Certo    
00:15  granDe entreVista    
01:00  auDax
           negóCios À ProVa    
01:45  BomBorDo  

02:30  Bom Dia Portugal    
05:00  Venezuela ContaCto    
05:30  FáBriCa Das aneDotas (ii)  
06:00  Praça Da alegria    
09:00  Jornal Da tarDe     
10:00  Conta-me Como Foi    
11:00  gostos e saBores  
11:30  anDar Por Cá  
11:45  Portugal no Coração    
14:00  Portugal em DireCto    
15:00  BomBorDo  
16:00  teleJornal     
17:00  Venezuela ContaCto     
17:30  granDe rePortagem-siC  
18:30  sexta À noite    
20:30  Jornal Das 24 Horas  
21:00  Programa a Designar  
21:45  teleJornal maDeira    
22:15  teleJornal - açores    
22:45  Venezuela ContaCto     
23:15  o Preço Certo    
00:15  Conta-me Como Foi    
01:15  gostos e saBores  
01:45  olHar o munDo  

02:30  áFriCa 7 Dias  
03:00  euroDePutaDos    
03:30  eua ContaCto-CaliFór.    
04:00  Bom Dia Portugal
07:00  zig zag    
08:00  notíCias De Portugal  
09:00  Jornal Da tarDe     
10:00  a alma e a gente     
10:30  Programa a Designar  
11:00  latituDes  
11:30  Programa a Designar  
12:15  notíCias rtP maDeira  
12:30  atlântiDa (açores)  
14:00  aB CiênCia    
15:00  Programa a Designar  
15:30  eua ContaCto-CaliFór.    
16:00  teleJornal    
17:00  a Voz Do CiDaDão     
17:30  Dança Comigo    
19:15  Programa a Designar  
20:00  Jornal Das 24 Horas  
21:00  a alma e a gente     
21:30  Programa a Designar  
21:45  teleJornal maDeira    
22:00  toP Crioulo  
22:15  teleJornal - açores    
22:45  eua ContaCto-CaliFór.    
23:15  o Preço Certo    
00:15  oBra De arte  
00:45  Programa a Designar  

00:30  músiCas De áFriCa  
01:30  nós  
02:30  França ContaCto    
03:00  Bom Dia Portugal
05:00  euCaristia DominiCal    
06:00  zig zag    
07:00  Contra     
07:30  Programa a Designar  
08:00  Jornal Da tarDe    
09:00  Parlamento    
10:00  gato FeDorento    
10:30  DePois Do aDeus  
12:15  só Visto!    
13:15  Contra(r/)      
13:45  Conta-me Como Foi    
14:30  França ContaCto     
15:00  teleJornal     
16:00  as esColHas De marCelo
           reBelo De sousa    
16:30  FuteBol: Bwin liga  
18:30  rumo À Primeira  
19:00  Jornal Das 24 Horas    
20:00  Contra     
20:30  Programa a Designar  
20:45  teleJornal maDeira    
21:15  teleJornal - açores    
21:45  França ContaCto     
22:15  FuteBol: Bwin liga  
00:00  só Visto!    

01:00  a Hora De BaCo    
02:30  Bom Dia Portugal  
03:00  eua ContaCtoa. 
03:35  FáBriCa Das aneDotas  
04:00  Praça Da alegria    
07:00  Jornal Da tarDe    
08:20  Conta-me Como Foi    
09:25  gostos e saBores  
09:50  Portugal no Coração    
12:00  Portugal em DireCto    
13:00  amores e Desamores  
14:00  teleJornal    
15:00  notas soltas    
15:20  eua ContaCto - n. inglat    
15:50  o Preço Certo    
16:40  anDar Por Cá  
16:55  Contra      
17:20  geração Cientista   
17:35  oBra De arte  
18:00  Jornal Das 24 Horas  
19:00  a FerreirinHa  
19:50  teleJornal maDeira    
20:20  teleJornal - açores    
20:55  eua ContaCto - n. inglat    
21:25  o Preço Certo    
22:15  Cantar moniz Pereira
01:45  BomBorDo 

02:30  Bom Dia Portugal  
03:00  maCau ContaCto   
03:30  a Hora De BaCo     
04:00  Praça Da alegria    
07:00  Jornal Da tarDe    
08:00  Conta-me Como Foi    
08:45  mostra!  
09:00  gostos e saBores  
09:30  anDar Por Cá  
09:45  Portugal no Coração    
12:00  Portugal em DireCto    
13:00  amores e Desamores  
14:00  teleJornal    
15:00  maCau ContaCto     
15:30  a alma e a gente    
16:00  aB CiênCia    
16:30  trio D´ataQue    
18:00  Jornal Das 24 Horas  
19:00  a FerreirinHa  
19:45  teleJornal maDeira    
20:15  teleJornal - açores    
20:45  maCau ContaCto     
21:15  o Preço Certo    
22:15  trio D´ataQue    
23:45  anDar Por Cá
01:45  BomBorDo
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Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo, No-
tícias Inesperadas. Amor: Tome cuidado quando se dirigir à 
pessoa que ama. Meça as suas palavras. Saúde: Poderão 
surgir algumas dores musculares. Dinheiro: Ajude o seu 
melhor amigo. O dinheiro não é tudo! Número da Sorte: 33

Números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: 
Encontra-se numa fase positiva, mas poderá surgir algo que 
o conduza a uma reflexão acerca do futuro. Saúde: Adopte 
uma alimentação equilibrada. Dinheiro: Seja prudente, cui-

de das suas economias. Número da Sorte: 45
Números da Semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito.
Amor: Tome cuidado para não perder aquilo que pensava 
estar conquistado.

Saúde: Relaxe! Aproveite melhor o seu tempo disponível.
Dinheiro: Os seus negócios estão no bom caminho. Dinamize os seus 
projectos pessoais e não deixe de acreditar em si.
Número da Sorte: 50 
Números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia 
e Prosperidade. Amor: Desfrute da companhia da pessoa 
amada, pois o amor irá encher o seu coração de felicidade e 
bem-estar. Saúde: Proteja-se, tome cuidados especiais para 

prevenir o aparecimento de alergias. Dinheiro: Atravessa um período po-
sitivo. Avalie as condições que se proporcionarão. Número da Sorte: 65 
Números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Carta da Semana: O Diabo, que significa Energias Negati-
vas. Amor: Enfrente os problemas de modo a poder resol-
vê-los. Fale abertamente com o seu par. Saúde: Controle 
a fadiga, descanse mais. O seu corpo tem limites que deve 

aprender a respeitar. Dinheiro: Poderá vir a receber uma pequena fortu-
na, mas não se exceda se não a quer ver desaparecer rapidamente.
Número da Sorte: 15
Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Acredite no seu companheiro, não ligue a intrigas. 
Amar é confiar. Saúde: Cuide de si, não exagere nos doces. 
Dinheiro: Possível aumento nos seus rendimentos, fruto de 

muito trabalho e dedicação. Número da Sorte: 18
Números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: O desejo de quebrar a rotina será intenso. Dê asas à 
imaginação. Saúde: Faça exercícios respiratórios, dê aten-
ção ao seu organismo. Dinheiro: A sua capacidade de orga-

nização é muito boa, no entanto não seja inflexível.
Número da Sorte: 23
Números da Semana: 20, 47, 6, 23, 45, 9

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Ad-
versidade.
Amor: Dê espaço ao seu companheiro. O excesso de ciúme 
poderá vir a afectar o vosso relacionamento. 

Saúde: Escute o seu organismo, não adie mais a ida ao médico.
Dinheiro: Atravessa uma fase favorável. 
Número da Sorte: 31
Números da Semana: 24, 17, 46, 31, 9, 11

Carta da Semana: 7 de Espadas, que significa Interfe-
rências. Amor: A sua profissão ocupa-o demasiado. Tente 
aproveitar ao máximo o seu tempo disponível criando mo-
mentos especiais com o seu parceiro. Saúde: Procure levar 

uma vida mais calma e tranquila. Dinheiro: A rebeldia para com os seus 
superiores só lhe pode ser prejudicial, procure ser mais comedido e dis-
ciplinado. Número da Sorte: 57
Números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Angústia.  
Amor: O relacionamento com as pessoas que o rodeiam 
não é favorável, tenha cuidado com os seus actos se não 
quer fazer alguém sofrer.Saúde: Prováveis problemas de 

fígado. Modere o consumo de álcool. Dinheiro: Momento propício para 
investir em bens materiais. Número da Sorte: 59 
Números da Semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa Aten-
to. Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro. Uma de-
monstração de carinho sabe sempre bem. Saúde: Procure 
um ginásio e comece a frequentá-lo regularmente, o exercí-

cio fará com que se sinta melhor. Dinheiro: Revele os seus conhecimen-
tos e mostre o que vale, pois a sua vida profissional poderá estar prestes 
a mudar. Número da Sorte: 61
Números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade
Amor: Esforce-se por compreender melhor os pontos de 
vista e as necessidades da sua cara-metade. Saúde: Evite 
os temperos exagerados. Poderá prejudicar o seu aparelho 

digestivo.  Dinheiro: Momento favorável. Aproxima-se um período de 
concretizações. 
Número da Sorte: 70
Números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro -  22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Joel Neto
jornal@avozdeportugal.com

MUiTO bOnS SOMOS nóS

Que saudades de Maria Zilda

Aborrece-me tudo o que seja en-
gagé – e o que mais há por aí é 

isso: molhos de gente a pensar toda 
da mesma maneira, toda pela mesma 
cabeça, que normalmente nem é a sua. 
De forma que, quando me falam dos 

malefícios do futebol ou da moda, por exemplo, lem-
bro-me imediatamente daquelas arrepiantes expressões 
marxistas que aprendemos na escola, como “ópio do 
povo” e outras que tais. A televisão é outro dos alvos 
predilectos nos nossos “estudos sociológicos”. A tele-
visão é uma espécie de desígnio universal: toda a gente 
quer lá ir – todos acham que a televisão devia ir um dia 
filmá-los lá a casa, em frente à estante, levando o saber 
à populaça. Como ela não vai, logo ganha epíteto de ins-
trumento privilegiado do anti-Cristo. É irresponsável, 
mercantilista, desregulada, profetisa dos maus costumes 
– é má. E eu não acho que a televisão seja má. Acho 
que é péssima. E acho também que é óptima. Porque é 
uma ferramenta extraordinária para tocar o coração das 
pessoas – e porque, embora muitos a utilizem com fins 
duvidosos, outros usam-na com a melhor das intenções, 
às vezes até com bons resultados. Eu já gostei menos de 
ver televisão. Hoje em dia, aliás, vejo bastante. Princi-
palmente canais temáticos – mas também canais gene-
ralistas. Chamem-me nomes.
Não deixo de ser sensível, porém, aos argumentos de 

Sara Pereira em ‘Por Detrás do Ecrã – Televisão Para 
Crianças em Portugal’, lançado há pouco pela Porto 
Editora. Sim, Sara Pereira também fala dos excessos de 
violência e de sexo – e também traz apenso o velho ape-
lo à auto-regulação, pedindo às televisões mais respon-
sabilidade no seu papel de educadores. Aí, não estamos 
de acordo. Por mim, as televisões, à excepção dos ca-
nais públicos, até podiam passar pornografia de manhã 
à noite, que o pior que me podia acontecer era mudar de 
passatempo. Os educadores são os pais, não a televisão. 
Os reguladores são os pais, não a televisão. E, embo-
ra eu perceba a necessidade de despejar diariamente as 
crianças em frente ao ecrã, tanto é o trabalho e tanto o 
imposto da vida contemporânea, continuo a achar que a 
responsabilidade da educação deve deter-nos pelo me-

nos nas horas fulcrais da rotina dos nossos filhos. Quem 
não quer filhos que não os tenha. Eu não tenho filhos. 
Quando os tiver, aliás, hão-de sair-me piores do que os 
outros todos. Hei-de pagar pela língua. Mas, embora eu 
não saiba exactamente o que deve fazer-se com uma 
criança, sei pelo menos algumas das coisas que não de-
vem fazer-se. Uma é permitir que ela escolha tudo. A 
outra é impedir que ela escolha o que quer que seja. 
Proibição absoluta de ver televisão, obrigando as nossas 
crianças a serem  absolutamente diferentes das outras, 
não. Liberdade total, permitindo-lhes serem absoluta-
mente iguais às outras todas, não também.
Mas explica Sara Pereira: “Não são tanto os interesses 

das crianças que mobilizam determinada oferta; os pro-
gramas é que criam e geram determinados interesses.” E 
aqui é que é está o busílis.  Porque as crianças vêm o que 
se lhes puser à frente. Põe-se-lhes o ‘Noddy’ e vêem-no. 
Põe-se-lhes o ‘Power Rangers’ e vêem-no. Põe-se-lhes 
os ‘Morangos com Açúcar’ e vêem-no também. Nesse 
aspecto, não são em nada diferentes de nós, que também 
víamos apaixonadamente o ‘Panda Tao Tao’,  os ‘Jovens 
Heróis de Shaolin’ ou a ‘Vereda Tropical’, com a Maria 
Zilda e o Mário Gomes engalfinhados em todos os vãos 
de escada por onde passavam. Nem por isso deixámos 
de pagar o IRS e a conta do gás quando virámos adultos. 
O problema é que, num contexto de sobrevivência, as 
televisões perceberam uma coisa: que, com a injecção 
certa de adrenalina, as crianças são um belo suporte de 
audiências, segurando as tabelas no período do final do 
dia e contribuindo com mais um argumento para as reu-
niões de venda de publicidade. E que, num contexto de 
sobrevivência também, as agências de publicidade per-
ceberam outra: que, com a injecção certa de pertença, 
as crianças ganharam nas famílias modernas o papel de 
supremos consumidores, passando a destinar o que se 
compra lá para casa, dos simples iogurtes aos telemó-
veis de terceira geração e aos próprios champôs ultra 
revitalizantes de mel silvestre e abacate.
Somos nós quem tem de decidir se as nossas crianças 

devem tornar-se o braço armado do mercado nas nossas 
próprias casas. Eu, pelo meu lado, vou espalhar-me ao 
comprido. Mas você não tem de espalhar-se ao compri-
do também.

“Por mim, as televisões até podiam passar pornografia 
de manhã à noite, que o pior que me podia acontecer era 
mudar de passatempo. Os reguladores são os pais, não 
a televisão.”
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Saúde: Doenças
reumáticas comuns
Coordenado por Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

OSTEOPOROSE
Os ossos são compostos por pequenos cristais de cálcio 

e fósforo, depositados numa rede de fibras proteicas.
O cálcio confere resistência e dureza aos ossos, e as 

fibras proteicas proporcionam uma certa elasticidade. 
Existe uma contínua renovação do tecido ósseo, com 
destruição do osso antigo e formação do osso novo.
Durante os primeiros 30 anos de vida, o processo de 

reconstrução é maior do que o de destruição. Assim, a 
massa óssea aumenta. No entanto, a partir dos 40 anos 
de idade, o processo de destruição dos ossos tem maior 
velocidade, e a densidade óssea começa a diminuir.
A osteoporose é uma doença caracterizada pela redu-

ção acentuada da densidade óssea.
Torna os ossos mais frágeis e aumenta, assim, o risco 

de se fracturarem, na sequência de quedas e traumatis-
mos de pouca importância. Desenvolve-se lentamente, 
durante vários anos, sem provocar queixas nem apre-
sentar sintomas.A osteoporose é mais acentuada nas 
mulheres e relaciona-se com a menopausa (climatério). 
Nessa altura, pela diminuição da secreção das hormonas 
femininas, o processo de destruição dos ossos, com per-
da de cálcio, aumenta, acelerando a osteoporose.
O repouso prolongado no leito e a ausência de activi-

dade física contribuem também para o desenvolvimento 
da osteoporose.É muito melhor prevenir a osteoporose 
do que tratá-la. Pode ser prevenida, ou pelo menos re-
tardada, através de uma dieta rica em cálcio, particular-
mente leite e produtos lácteos, legumes de folha verde 
(espinafres e brócolos) e peixe comido com espinhas 
(sardinhas). São necessários 800 a 1000 mg de cálcio 
por dia. Pode-se escolher a dose diária de cálcio de entre 
os seguintes produtos alimentares:
PRODUTO ALIMENTAR mg de cálcio
Um copo de leite (3% ou 1% de gordura) 200
Um iogurte 200
100 g de queijo branco (ou fresco) 110
100 g de sardinhas 345
100 g de brócolos ou espinafres cozidos 75
100 g de queijo amarelo (gordo) 800
Os amendoins, amêndoas e figos secos contêm quan-

tidades elevadas de cálcio, mas também são ricos em 
calorias (como é o caso do queijo gordo).
A ingestão de um suplemento de vitamina D e a ex-

posição ao sol apresentam benefícios para quem tem 
falta de vitamina D, como acontece com algumas pes-
soas idosas que não saem de casa ou habitam em regiões 
com pouco sol. O exercício físico (andar a pé, dançar 
ou fazer ginástica) contribui para a prevenção da oste-
oporose.
É conveniente evitar períodos de repouso ou de imobi-

lização muito prolongados, uma vez que isso aumenta a 
incidência da referida doença. Verificou-se que as mu-
lheres que fumam ou bebem álcool, ou fazem ambas as 
coisas, correm um risco maior de sofrer de osteoporose. 
Tomar medidas para reduzir o risco de quedas e atrasar 
o desenvolvimento da osteoporose são duas das inter-
venções mais importantes na prevenção das fracturas da 
anca nas pessoas idosas. Outra medida possível consiste 
no uso de protectores externos da anca por idosos em 
maior risco. Fale com o seu médico sobre a utilidade 
desta protecção para o seu caso.
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rOMeirOS DO QUebeQUe 

A fé na mais sentida das expressões
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

Na Sexta-feira Santa, voltou 
a sair o rancho dos Romei-

ros do Quebeque, calcorreando 
caminhos desde Laval até Mon-
treal, num acto de penitência 
adentro do espírito de prepara-
ção para a Páscoa e em que so-

mos convidados a fazer voluntariamente algum sacrifí-
cio. Cantando e rezando ao longo de todo esse percurso, 
os romeiros revestiram-se de forte expressão mística, 
através da sua grande devoção, demonstrada pelo sacri-
fício e determinação em cumprir este ritual. 

Sacrifício, aliás, bastante pronunciado ante a adversi-
dade do estado do tempo, em que todos foram unânimes 
em considerar a peregrinação deste ano como uma das 
mais difíceis, senão a mais difícil de sempre, com tem-
peraturas na escala dos 10 graus negativos e agravadas 
pelo vento fortíssimo que se fez sentir todo o dia.
Mesmo assim, em mais nenhuma outra manifestação 

de fé se pressentiram, inspirados pela voz do Mestre 
Vital  e/ou pelos cânticos de Lurdes Andrade e Nivéria 
Tomé, a exaltação dos louvores ao Senhor, a intensidade 
da oração e a dor pelo arrependimento, especialmente 
nos momentos mais solenes nas ou junto das igrejas da 
Missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval, Santa 
Cecília, Nossa Senhora da Defesa, Saint-Enfant Jesus e 
Igreja Santa Cruz, algumas quais ofereceram de comer e 
beber à partida, em momentos de repouso e, finalmente, 
à chegada.
Neste rancho de romeiros, já com 21 anos, participaram 

este ano um pouco mais de 100 irmãos e irmãs, seguin-

do a cruz ostentada pelo jovem Kenny Amaral, 11 anos, 
ladeados pelos Guias, António Ledo e Gabriel Couto, 
e terminando na retaguarda com João Vital, Mestre; e 
António Moniz, Procurador das almas.
“Oferecemos à Santíssima Trindade os méritos de Je-

sus Cristo, o sacrifício dos romeiros e a generosidade 
de todos quantos colaboraram” – assim se expressou 
Mestre Vital, nos dois momentos de agradecimento às 
paróquias supramencionadas, a José Teixeira (Magnus 
Poirier), Eduino Martins (Alfred Dallaire-Memória) e 
a João Rebelo; a Silvio Machado, Inês Sousa, Ildeberto 
Silva e Odália Cabral, a par dos órgãos de informação, 
a Padaria Lajeunesse, entre outros.
Na Ilha de S. Miguel, esta tradição teve início em 

resultado dos violentos sis-
mos e erupções vulcânicas 
que fizeram estremecer Vila 
Franca do Campo em 1522 
e 1563. Era entendido então, 
que os cataclismos naturais 
manifestavam-se como uma 
punição divina pelos pecados 
do Homem, razão por que os 
micaelenses começassem a 
percorrer a ilha como forma 
de pedir protecção divina. A 
Quaresma foi a época esco-
lhida para a realização da ro-

maria, pois que significa tempo de penitência, oração e 
especialmente de mudança (regeneração da alma).
(Registe-se que as romarias começaram a reaparecer 

em outras ilhas, tais como a Graciosa e a Terceira há oito 
e há dois anos, respectivamente).  Foi, tem sido, por ou-
tro lado, agradável registar o crescendo na participação 
de jovens, principalmente moças, quando o contrário é 
verdade em relação a outras actividades comunitárias.
Talvez que haja uma lição a tirar desse facto.
Parabéns aos nossos romeiros, pois temos a certeza que 

através dos seus actos de fé, devoção e penitência, estão 
certamente a contribuir para uma melhor sociedade de 
homens, mulheres e criança.

Fotos de Michael Estrela e António Vallacorba
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As celebrações da Quaresma 
e Pascais em Santa Cruz ti-

veram início na Quarta-feira de 
Cinzas e terminaram no passado 
Domingo, com a Ressurreição 
do Senhor e o envio das coroas 
das Domingas do Espírito Santo 

de Santa Cruz, Hochelaga e West Island.

Como sempre, o padre José Maria prepara muito bem 
as celebrações. Talvez por isso, a comunidade participa 
em grande número.
Na quarta-feira de Cinzas os acólitos trouxeram para 

o altar a cruz e o tecido que ficou exposto nela e que 
serviu para fazer «os jugules brancos» que foram entre-
gues às pessoas na «cerimónia penitencial», como sinal 
de comunhão e de penitência. E voltaram a trazê-lo na 
Vigília Pascal. 

Antero Branco
jornal@avozdeportugal.com

Páscoa em Santa Cruz

Na quinta-feira Santa, dia em que a Igreja comemora 
a instituição da sagrada Eucaristia e do sacramento da 
Ordem e o mandato do Senhor sobre a caridade, cinco 
jovens comungaram pela primeira vez.
No início da tarde de sexta-feira, foi comovente ver 

chegar os Romeiros «gelados», devido ao muito frio 

que fez durante a caminhada desde a Igreja de Laval.
Com as centenas de flores que as pessoas levaram de 

quando a adoração da Cruz, a Igreja ficou florida na Vi-
gília Pascal e no Domingo de Páscoa.
Se repararem, o Senhor Santo Cristo está exposto na 

sua capela, no seu andor. Está tão bonito! Espero que O 
deixem assim. 
O senhor padre José Maria e os seus colaboradores, 

padre António e Clifford, estão de parabéns pela extra-
ordinária pastoral que fazem na Missão de Santa Cruz.
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Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Clínica Portuguesa Luso      514.849.2391
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc    514.842.6141
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental                            514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

www.secomunidades.pt

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCO MÓBIL
DISCO Móbil Entre Nós
Marinho               514.875.4800 dia
Depois das 19h             514.324.7415 noite
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.             514.288.4548
                              Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795
MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert                                  514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362
PEIXARIA
BLUE COAST
130-A, Beaumont          514.270.5079

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.             514.351.1716

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562

REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

25 de Março de 2008
1 Euro = CAD 1.583090

†

†

Margarida Rebelo
1953 – 2008

Faleceu em Montreal, no dia 8 de Fevereiro de 2008, 
com 54 anos de idade, Margarida Rebelo, natural da 
Ribeira Seca, Ribeira Grande, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seu esposo Manuel, sua filha Cláudia, 
seus irmãos (ãs) José (Fátima Rebelo), António 
(Maria José Rebelo), Maria António (José Tavares), 
Luísa (José Manuel Costa), Nicolau (Gilberta 
Rebelo), Auxiliadora (Júlio Ferreira), sobrinhos (as), 
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boul. St-Martin este, Laval
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins
Uma liturgia da palavra decorreu segunda-feira, 24 de Março de 2008, na 
capela do Mausoléu St-Martin, seguindo-se depois a sepultura, em cripta, 
no Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† MEMORANDUM
1º Ano de Saudade
José Tavares

Faleceu em 31-03-2007

Saíste da vida, mas não da nossa vida. 
Como podíamos acreditar que morreu 

quem tão vivo está nos nossos corações?

Participam que será celebrada missa pelo 
seu eterno descanso, sábado, dia 29 de 
Março de 2008, pelas 18h30, na Igreja Santa 
Cruz, situada no 60 rua Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as 
pessoas que se dignarem assistir a este 
acto religioso.

José Vieira da Rosa
1921 – 2008

Faleceu em Posto Santo, Terceira, Açores, no 
dia 25 de Março de 2008, com 86 anos de idade, 
José Vieira da Rosa, natural da Horta, Faial, 
Açores, esposo de Maria de Lurdes Quadros.
 Deixa na dor sua esposa, seus filhos (as) José 
Francisco Quadros Vieira, Isabelinha Quadros 
Vieira, Alcina Quadros Vieira e Carlos Rosa, e 
seus cônjuges respectivos; seu neto já falecido 
Luis Natal; netos (as) e bisnetos (as); irmãos 
e irmãs; sobrinhos (as), assim como outros 
familiares e amigos.
O funeral decorreu ontem, terça-feira 25 de 
Março de 2008, na Igreja de Posto Santo, seguindo-se a sepultura no 
Cemitério de Posto Santo, Terceira.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 30 de Março, ao meio-
dia (12h00), na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† Maria Isidoro Ramos
1928 – 2008

Faleceu em Montreal com a idade de 79 anos, a Sra. 
Maria Isidoro, natural de Oeiras, Portugal, esposa 
do Sr. José Ramos, natural de Alvados, Porto-Mós, 
Portugal.
Deixa na dor seu esposo, seu filho José Rosa 
Ramos (Lurdes Miguel); seus netos Kevin Rosa 
e Sean Rosa; sua irmã Assunção; sua cunhada 
Olinda Novo (José Pereira); seus sobrinhos (as), 
primos (as), assim como muitos outros familiares e 
amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja de 
Saint-Donat, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério 
Repos Saint-François D’Assise onde foi a sepultar, descansando para a 
eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença, 
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis 
da sua vida. A todos o Nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerários estiveram a cargo de :
MAGNUS POIRIER inc.

6825 rue Sherbrooke,Montréal.
Director :José Teixeira

Tel :514-727-2847

† Antónia Fernandes Costa
1915 – 2008

Faleceu em Laval com a idade de 92 anos a Sra. 
Antónia Fernandes, natural de Mértola, Beja, 
Portugal, viúva do Sr. Henrique Gomes da Costa.
Deixa na dor sua filha Auzenda Pereira (Raul), 
a grande e conhecida fadista Auzenda; sua neta 
Priscilla (Samy), seu neto Francisco (Johanne) e 
suas bisnetas Cassandra, Cláudia e Maya-Zohra, 
assim como muitos outros familiares e amigos.
Uma homenagem foi prestada à sua memória 
no Complexo Funerário, seguindo depois o 
cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério de Laval, onde foi a sepultar, 
descansando para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença, 
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis 
da sua vida. A todos o Nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam. 

Os serviços funerários estiveram a cargo de :
MAGNUS POIRIER inc.

222, Boul. des Laurentides, Laval
Director: José Teixeira

Tel.: 514-727-2847
www.magnuspoirier.com
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

VISA                MC              CHEQUE
Nº do cartão
Exp:      /
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação  $
Montante total $

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

EMPREGOS
Operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 
Bom salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.

Empresa em plena expansão procu-
ra instalador de “pavé-uni”, com um 
mínimo de 5 anos de experiência. 
Também procuramos jornaleiro com 
3 anos de experiência. Salário con-
forme qualificações. Muitas regalias. 

Para informações
contactar (514) 325-7729 

VIDENTE

MaSSagenS eróTicaS

Satisfação garantida
Procuramos raparigas 18-35 anos

(514) 273-5482 - 7167, rua St-Hubert

Thai – Californiano
2-4-6 mãos. $25/$35 com marcação

20 raparigas bonitas/semana.
6-8 raparigas de varias nacionalidade por dia. 

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

Rosa (514) 278-3956

COSTURA
Compramos e vendemos máquinas 
de costura domésticas. Fazemos re-
parações. 514-844-4351

EMPREGOS
Companhia de 

paisagismo procura 
2 empregados com 
experiência (salário 

segundo experiência) 
e 2 empregados 
sem experiência 

($15 e mais). 
Tempo inteiro. 

Montreal. 
Contactar David 

514-979-5604

Homem com experiência geral de 
construção de imóveis, para traba-
lhos ligeiros e reparações gerais. 
Pessoa dinâmica. Tempo inteiro.

Bom salário 514-355-7171

Casal para mantimento de imóvel, 
em Laval (metro Cartier) – 52 apar-
tamentos. Alojamento fornecido. 

514-355-1233
Em Laval, precisa-se de senhora de 
companhia para senhora. Deve per-
noitar. Possibilidade de folga ao fim-
de-semana. Natália 450.689.3883

Senhora de companhia, na zona 
Villeray, para senhora de 3ª idade, 
autónoma. Pode ou não pernoitar. 
Fazer refeições ocasionalmente. 
Horas e horário a discutir. 

Referências. 514-235-0906

Aluga-se prédio c/ 3 pisos 
+ restaurante no Algarve

3º nível: 5 quartos individuais c/ WC privativo + 
sala, cozinha e 2 terraços c/ vista mar.
2º nível: Restaurante/bar, cap. 80 pessoas, c/ 2 es-
planadas, vista mar. Serviço de “take away”
1º nível: espaço p/banquetes com 300 m2. Tudo de-
vidamente equipado.
Situado em zona de praia, entre Ferragudo, Porti-
mão, e Carvoeiro.

Tlm: +351919590099 
email: bonnedouche@sapo.pt

Montreal: David Dias: 514-861-4562
Fax: 514-878-4764

A Pastelaria Forcier procura pastelei-
ro com experiência. 514-382-2143

EMPREGOS

Cozinheiro/a com experiência. Tem-
po inteiro ou parcial. Para restauran-
te bem conhecido da comunidade. 

514-240-3912

Jardineiro, para paisagista. Cortar 
relva, arbustos, plantar flores, etc. 
Emprego permanente. No Inverno, 
limpezas e limpar neve. Ter carta de 
condução. Min. 3 anos de experiên-
cia. 514-251-7503 ou enviar CV por 
fax: 514-931-6705

Vendedora, que fale francês ou in-
glês, com experiência, para loja de 
vestidos, no Boul. St-Laurent. 15 ho-
ras/semana. Muito bom salário. 
Deixar mensagem 514-862-3036

Empregado/a de mesa. Dia ou noite. 
Tempo inteiro. Apresentar-se no 65 
Jarry este. 514-385-9290

Paysagistes Jardin de l’Étoile procu-
ra homem, com ou sem experiência, 
em “pavé-uni”, muros e pedra. Rive-
sud de Montreal. Bom salário. 

Carlos (514) 231-7583

ENCONTROS
Jovem mulher procura homem entre 
35-40 anos, em boa situação finan-
ceira. Assunto sério. Enviar foto e 
resposta para C.P. 48709, CSP Ou-
tremont, Outremont (QC) H2V 4T9.

Senhora para limpeza, que fale in-
glês ou espanhol. De 12 a 20 horas/
semana. $10/hora. 

514-739-8510
Senhora para limpeza, que fale in-
glês. Tempo inteiro. Em Outremont. 

514-279-9897

Paysagistes Robert CAUCCI Inc. 
procura instalador de “pavé-uni”, 
muros, cimento, pedra, etc. Bom 
salário ($12 a $19/hora). 

514-766-8390

Senhora para limpeza de grande 
apartamento, cozinhar, lavar roupa 
e engomá-la. 2-3 dias/semana. Re-
ferências. Deixar mensagem com nº 
de telefone. 514-933-5252
Homens para trabalhar em “pavé-
uni”. Bom salário. 

514-945-2439 ou 450-434-4181

COMMUNICADO
UM COQUETEL QUE TEM SENTIDO é uma noite benefício 
cujo SENTIDO primeiro é de juntar fundos para a Sociedade 
canadiana Esclerose múltipla, Divisão do Quebeque, que terá 
lugar o 3 de Abril no House Night Club (4521, rua St-Laurent), 
das 18h às 22:00, seguido duma noite dançante. A senhora 
Jocelyne Cazin, implicada na causa, aceitou com prazer a 
presidência de honra deste acontecimento. Os bilhetes estão 
disponíveis no Chez le Portugais (4134, rua St-Laurent). Além 
de um coquetel ajantarado, a noite despertará rapidamente os 
vossos cinco sentidos, seja o gosto, a vista, o ouvido, a olfacto 
e o tocar. Assim será impressionada pela demonstração de co-
zinha interactiva de Jean-François Vachon, grande chefe do 
M sur Masson, conhecido pelos seus talentos culinários. Os 
petiscos vos serão servidos num ambiente musical e visual.
Um leilão silencioso permitirá também de recolher fundos para 
o SP. Diversos artistas realizaram obras para o leilão e uma 
obra será feita igualmente sobre o lugar. Vários preços serão 
igualmente em venda para juntar fundos. Muitas surpresas. 

Agente de viagens que fale 
português, francês e inglês.
Voyages Comfort

514-987-7666
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aneDOTaS DO lUÍS

HOrizOnTal

verTical

PalavraS crUzaDaS

1 - Indefinido (abrev.). Para fazer parar as bestas (interj.). 2. Galicismo 
(abrev.). Fala. 3. O que discursa em público. Fruto da cuciófera. 4. Flor da 
roseira. Pref. de afastamento. Centro de Arte Moderna. 5. Associação de 
Estudantes. Semana. 6. Dar upas (o cavalo). Flauta (Brasil). 7. Bicho-da-
seda. Grosa (abrev.). 8. Caminhai. Artigo antigo. Líquido incolor e inodoro, 
composto de hidrogénio e oxigénio. 9. Cajados. Tornar limpo. 10. Aluguer 
de Longa Duração. Repercussão. 11. Calcário caracterizado por ser muito 
compacto, subcristalino e que, pela sua cor branca, se emprega em esta-
tuária e arquitectura. Embriagado.

1 - Dilação. Diz-se do prego próprio para pregar ripas. 2. Corroeu. Contr. 
da prep. de com o adv. ali. 3. Despidas. Elemento de formação de palavras 
que exprime a ideia de falso. 4. Contr. da prep. de com o art. def. a. Grito 
de dor ou de alegria. 5. Elemento de formação de palavras que exprime a 
ideia de eu. Nome da letra R. 6. Unidade de medida de capacidade eléc-
trica. Seda lustrosa. 7. Aquele que diverte os outros com os seus ditos e 
modos. Debaixo de. 8. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. 
Carta de jogar. 9. Instruir. Administrei. 10. Beata (pop.). Fêmea do cavalo. 
11. Diz-se do pão sem fermento. Escasso.

Um padre estava a celebrar a missa e no seu sermão ex-
clama “Meus irmãos, Deus fez o homem à sua imagem, 
à sua semelhança”. Nisto, levanta-se um anãozinho e diz  
“Ah! sim, e comigo, o que é que ele fez? Foi uma experiên-
cia que não deu certo?”
Um homem viajava no autocarro acompanhado por 16 cri-
anças de várias idades. Uma senhora daquelas curiosas e 
atrevidas, mete conversa com ele e pergunta-lhe: “São to-
dos seus filhos”? Responde o homem “Não, minha senho-
ra, não são os meus filhos. É que eu sou proprietário duma 
fábrica de preservativos, e isto, são as reclamações”.

Coisas do corisco
José de Sousa
jornal@avozdeportugal.com

Um árabe pediu o divórcio 
à esposa porque ela estava 

a ver um programa na televisão 
apresentado por um homem. 
Segundo a sua religião, ela não 
pode estar sozi-
nha na presença 

de um outro homem… 
Faz-me lembrar uma colega do liceu. 

Quando a televisão chegou aos Açores, 
depois do 25 de Abril, a avó lhe dizia 
para se compor diante do leitor do te-
lejornal.
Já que estamos a falar de religião… O 

sacristão da Igreja Notre-Dame vai fa-
zer greve! Antigamente, ajudavam na 
missa por fé em Deus, mas hoje, ele ga-
nha 22 dólares por hora, e quer mais. 
Será que a arte e ciência fazem uma boa mistura? Uma 

exposição SK-Interfaces apresenta em Liverpool, In-
glaterra, uma orelha enxertada no braço humano. Um 

vídeo mostra a operação que o artista, Stelarc, fez para 
implantar uma orelha no braço. Esta orelha está ligada 
à Internet com um micro e uma ligação Bluetooth (sem 
fio). É caso para dizer que ele toca música de orelha…! 
Caso estranho na China, onde o Sr. Jin, farto de sofrer a 

esposa e a sogra, pediu asilo a um comissário da polícia. 
Como este recusou, o Sr. Jin roubou uma bicicleta e foi 
preso para a cadeia.

Açores: Padre Manuel Carlos
assume direcção do jornal A União
O padre Manuel Carlos, ecónomo da Diocese de An-

gra e pároco na freguesia da Serreta, assume terça-
feira a direcção do jornal matutino A União em substi-
tuição do professor universitário Tomás Dentinho, 
disse hoje fonte da Igreja Católica. 
A mesma fonte adiantou à agência Lusa que 
“Manuel Carlos regressa a uma casa, que conhece 
bem, onde há doze anos exerceu as funções de 
chefe de redacção”, tinha então o jornal edição 
vespertina. 
Tomás Dentinho escreveu o seu último “Directório” na 

edição de Domingo de Páscoa onde agradece com um 
“Adeus e muito obrigado” o relacionamento que man-

teve com trabalhadores e leitores ao longo de sete anos 
e três meses. 
O ex-director do jornal sublinha que exerceu o cargo 

na convicção de que “o jornal é um espaço de liber-
dade profissional dos jornalistas, um instrumento 
fundamental de expressão livre das pessoas que ali 
querem manifestar a sua opinião”. 
Tomás Dentinho faz um balanço da sua acção que 

“passou o jornal a matutino, alterou o seu formato, 
ganhou um melhor relacionamento com os anunciantes, 
aumentou a capacidade redactorial e manteve um qua-
dro de opinadores de elevada qualidade”. 

bilHeTe ecOnóMicO:

Tenho um livro para oferecer...

No sábado, entrei na livraria 
Raffin e saí sem comprar 

um livro. Os livros novos custam 
caro? Não, pensei no último arti-
go que li sobre a reforma da se-
gurança social. Um artigo muito 
interessante e de uma sabedoria 

ímpar escrito pela Patrícia Silva Dias. Pelo título pode-
mos ver porquê ela ganhou o prémio de jornalismo fi-
nanceiro. “ Como um café lhe pode garantir o ordenado 
na reforma ”, publicado no Jornal de Negócios, foi con-
siderado o melhor trabalho de jornalismo económico de 
2007 em Portugal.
Mais uma vez, é o bom senso a mostrar que não é ne-

cessário fazer um grande sacrifício para alcançarmos os 
nossos objectivos. O que é necessário, e muitas vezes 
no momento das mudanças, é  conhecermos as opor-
tunidades que se associam às mudanças. Foi o que a 
autora do artigo conseguiu. As últimas alterações ao 
cálculo da reforma, em Portugal, introduziu um novo 
factor relacionado com a esperança média de vida. No 
fundo podemos pensar, as  mudanças como essas, terão 
reflexo no bolso?
A resposta não é assim tão complexa, podendo variar 

de uma pessoa à outra, convidamos as pessoas a consul-
tarem o site: www.negocios.pt.

Com os livros, também podemos economisar? A rique-
za por exemplo do café. Pode ser resumida no texto, 
quando a Patrícia Dias, nos diz: “ Se quer manter o nível 
de vida actual, chegou a altura de agarrar a reforma 
com as suas próprias mãos e olhar para alternativas 
complementares à pensão paga pelo Estado”.
Como vimos, a missão dos livros é também de nos 

ajudar nesta caminhada, oferecemos aos leitores alguns 
exemplos:
1.PAIXÃO por VENCER 
Primeiro e em português! Escrito por Jack Welch, con-

siderado como a bíblia do sucesso. Não precisa de ou-
tros comentários.
2. Prêt pour l’action 
De David Allen, um especialista que nos aconselha um 

método práctico em estabelecer os nossos objectivos 
com vista a agir em consequência. E atingi-los.
3. La simplicité  INVOLONTAIRE
Um autor que não precisa de apresentação, é Alain Sa-

mson, homem forte aqui no Quebec. Alguém que não se 
cansa de nos fazer ver os verdadeiros desafios e, esses, 
vão além da cantilena dos “accommodements raisonna-
bles”.  
Aos nossos leitores interessados, o favor de telefona-

rem para o (514) 770-9974.   

Jorge Pina
jornal@avozdeportugal.com
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SUDOKUbOca DO inFernO

Tudo partido social-democrata

FOTO Da SeMana

O António Capucho não 
concorda com o Luís Fi-

lipe Menezes; o Luís Filipe 
Menezes não concorda com o 
Rui Rio; o Rui Rio não con-
corda com o Pacheco Pereira 
e o Pacheco Pereira não con-

corda com ninguém.
Não sendo analista político, tenho dificuldade em 

compreender a razão pela qual o PSD tem tão pouca 
vocação para fazer oposição ao Governo quando tem 
tanta habilidade para fazer oposição a si mesmo. 
Lá talento para litigar têm eles, mas gostam mais de o 

exercitar uns com os outros do que com o PS. 
Ao PS, aliás, o PSD tem pouco a apontar. 
Basicamente, Sócrates está a fazer tudo mais ou me-

nos como eles acham que deve ser feito. 
Nada disto é estranho, apesar de tudo. 
Ninguém duvida de que o PSD tenha um plano para 

salvar Portugal, mesmo que aparentemente não tenha 
um plano para se salvar. 
Toda a gente percebe que o PSD é mais difícil de go-

vernar do que o País. 
Proporcionalmente, o PSD tem mais gente com ambi-

ções políticas do que o País, mais barões do que o País, 
e mais Albertos Joões Jardins do que o País. 
É óbvio que se trata de um partido ingovernável. 
Até porque as ambições políticas dos seus membros 

são sazonais: curiosamente, só se manifestam quando 
o PSD está no poder. 
Além disso, num partido normal, mesmo que os mili-

tantes tenham perspectivas diferentes sobre tudo o res-
to, pelo menos entendem-se quanto à ideologia. 
No PSD, que é um partido que se caracteriza por não 

ter ideologia nenhuma, a harmonia é rara e difícil. 
Veja-se o que sucede agora: o António Capucho não 

concorda com o Luís Filipe Menezes; o Luís Filipe 
Menezes não concorda com o Rui Rio; o Rui Rio não 
concorda com o Pacheco Pereira, e o Pacheco Pereira 
não concorda com ninguém. 
O caso complica-se quando constatamos que Luís Fi-

lipe Menezes, na ânsia de agradar a toda a gente, diz 
com frequência uma coisa e o seu exacto inverso, o 
que faz com que, muitas vezes, o presidente do PSD 
nem consigo mesmo concorde. 
E o trágico é que há quem diga que esta é a sua me-

lhor qualidade. 
Faz sentido: 
Luís Filipe Menezes não é uma alternativa a José Só-

crates. É várias. Menezes tem opiniões para todos os 
gostos. 
Há propostas capazes de agradar a todos os sectores 

da sociedade portuguesa, e ainda a alguns sectores 
de certas sociedades estrangeiras. As únicas pessoas 
a quem Menezes não consegue agradar, por mais que 
tente, são os militantes do PSD.
O grande problema parece ser, portanto, este: 
Luís Filipe Menezes é tão popular dentro do PSD 

como Sócrates no País. Talvez seja por isso que Me-
nezes aparece sempre tão mal classificado nas sonda-
gens: se calhar, a Universidade Católica anda a reco-
lher opiniões na Rua de S. Caetano à Lapa.

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

Feliz aniversário
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granDe PréMiO Da MaláSia

Kimi Raikkonen no 
regresso às vitórias

Depois de ter 
c o n h e c i d o 

um fim-de-semana 
catastrófico em 
Melbourne e de 
ter andado nas bo-
cas do mundo com 
o qual perderia 

desde já o seu volante na Ferrari, Filipe 
Massa afirmou-se e voou neste Q3, fase 
final para o apuramento da melhor posi-
ção na linha de partida, superando o seu 
companheiro de equipa e actual campeão 
do Mundo, Kimi Raikkonen, por quase 
meio segundo. 

H. Kovalainen, que teria sido tercei-
ro e Lewis Hamilton quarto, ambos da 
McLaren, foram punidos por bloquear 
Nick Heidfeld, BMW, e Fernando Alon-
so, Renault, quando estes efectuavam a 
sua volta mais rápida. Depois da BMW e 
da Renault terem reclamado oficialmente 
junto dos comissários da prova, os dois 
homens da McLaren foram punidos em 
cinco posições no grelha de partida, por 
rodarem lentamente quando regressavam 
aos “pits”. “Pareciam estar esta-
cionados na curva 4!.. Aí perdi 
cerca de dois décimos” dizia no 
final da corrida Nick Heidfeld. 
Quanto à McLaren, aceitam a 

punição, mas querem deixar bem 
claro que os seus pilotos, Lewis e 
Heikki, não fizeram de propósito e 
que tudo teria sido simplesmente 
má sorte, comentava Martin With-
marsh, dirigente da McLaren.
Assim, depois dos pilotos puni-

dos ocuparem os seus lugares res-
pectivos, a grelha de largada seria 
a seguinte: Filipe Massa (Ferrari), 
Kimi Raikkonen (Ferrrari), Jarno 
Trulli (Toyota), Robert Kubica e 
Nick Heidfeld (ambos da BMW), 
Mark Webber (Red Bull), Fernan-
do Alonso (Renault), Kovalainen 
e Hamilton (McLaren) e Tim Glo-
ck (Toyota).
 A surpresa do dia veio, porém, da parte 

da Toyota, que posicionou dois monolu-
gares nos dez primeiros lugares.
Domingo. Desta feita, o azar não lhe 

bateu à porta e Kimi Raikkonen, Ferrari, 
venceu este Grande Prémio da Malásia, 
verdadeiramente folgado!.. Depois de ter 
conhecido uma largada impecável, foi pa-
ciente e esperou até à décima sexta volta 
a entrada às “boxes” do seu companhei-
ro de equipa, Filipe Massa, para assumir 

definitivamente os comandos da corrida. 
Mas a sorte ou o saber não estiveram com 
o brasileiro e à trigésima primeira volta, 
descuido ou vontade de poder avançar na 
corrida fizeram com que Filipe cometes-
se um erro, e sem outra alternativa, viu-
se prisioneiro da gravilha.
Robert Kubica (BMW-Sauber), foi o 

segundo na corrida, alcançando assim o 
seu melhor resultado de sempre, enquan-
to o conterrâneo de Raikkonen, H. Ko-
valainen (McLaren), acabou por ocupar 
o terceiro lugar deste pódio. Os restantes 
lugares pontuáveis na corrida couberam 
a: Jarno Trulli (Toyota), Lewis Hamilton 

(McLaren), Nick Heidfeld (BMW-
Sauber), Mark Webber (Red-Bull)  
e Fernando Alonso (Renault). 
Hamilton, o jovem prodígio da 

McLaren esteve verdadeiramente 
impecável na largada e, não fosse 
um erro cometido pela sua equipa 
na primeira paragem, o resultado 
da corrida não seria efectivamente 
o mesmo. O Inglês, ainda líder do 
campeonato, tentou até ao final da 
prova alcançar e ultrapassar Trulli, 

mas na tentativa final, não obteve suces-
so. A corrida, que teve como factor princi-
pal a temperatura tórrida, sufocante, seria 
sem dúvida alguma um grande e enorme 
problema  para os pilotos. Evidentemente 
que os pneumáticos padeceram incrivel-
mente durante toda a corrida. 
A data poderá passar todavia desperce-

bida, mas o homem não! Ayrton Senna da 
Silva teria feito a 21 de Março 48 anos. 
Faleceu há 14 anos, a 1 de Maio. Relem-

brem-no! Paz à sua alma.
Confira o resultado final do GP da 
Malásia: 
1. Raikkonen (Ferrari) 1h31:18.555 
2. Kubica (BMW-Sauber) 
3. Kovalainen (McLaren) 
4. Trulli (Toyota) 
5. Hamilton (McLaren) 
6. Heidfeld (BMW-Sauber)
Próximo encontro a 6 de Abril, no 
Grande Prémio de Bahrein.

Helder Dias 
hdias@avozdeportugal.com

Selecção: Cristiano Ronaldo e 
Nani dispensados, não jogam 
com a Grécia
Cristiano Ronaldo e Nani foram dis-

pensados da concentração da se-
lecção portuguesa e não vão defrontar a 
Grécia. O anúncio foi feito pelo médico 
da Selecção, Henrique Jones, que falou 
também das recuperações de Ricardo 
Carvalho e Ricardo, ambos considerados 
aptos e às ordens de Scolari para o últi-
mo particular antes da convocatória para 
o Europeu. O camisola 7 do ManUtd, a 
contas com uma mialgia nos gémeos da 

perna esquerda, e Nani, com uma con-
tractura muscular na coxa esquerda, não 
seguem viagem para Dusseldorf, depois 

de terem sido protagonistas na vitória dos 
«red devils» sobre o Liverpool, este do-
mingo. 
Em princípio, Scolari não deverá cha-

mar quaisquer substitutos para as vagas 
deixadas pelos dois jogadores.

A Taça que tirou o 
sono a Eduardo Continuação da página 1

enorme pressão, negou a Izmailov a pos-
sibilidade de empatar tudo no último re-
mate da primeira edição da Taça da Liga. 
No final, ainda antes de voltar a abraçar 
os companheiros, o guarda-redes do Se-
túbal foi à bancada ter com os incansá-
veis adeptos sadinos para partilhar com 
eles o triunfo sobre o Sporting. 
Curiosamente, nesta coisa de primeiras 

edições, os ditos grandes não costumam 
ter vida fácil. Com excepção do FC Por-
to, que venceu o primeiro campeonato 
nacional de futebol no início dos anos 30, 
as restantes primeiras edições das com-
petições internas foram todas conquista-
das por equipas de menor dimensão, mas 
igual mérito. A Académica venceu a pri-
meira Taça de Portugal, em 1938-39; o 
Boavista venceu a primeira edição da Su-
pertaça, em 1978-79 e, agora, o Vitória 

de Setúbal conquista a primeira edição da 
Taça de Liga em 2008. 
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cOOrDenaDO POr JOãO MeSQUiTa

Final Da Taça Da liga

v. SeTúbal 0-0 (3-1) SPOrTing

claSSiFicaçãO
1-Rio Ave               41
2-Trofense  39
3-Vizela  38
4-Gil Vicente  37
5-Estoril  35
6-Beira-Mar  34
7-Olhanense  34
8-Freamunde  31

9-Varzim  29
10-Santa Clara           28
11-Feirense  27
12-Portimonense 25
13-D. Aves                 23
14-Gondomar  23
15-Penafiel  21
16-Fátima  21

liga viTaliS

claSSiFicaçãO
1-União da Madeira           51
2-Tirsense 50
3-Atlético de Valdevez       45
4-Desp. de Chaves        44
5-Ribeirão 44
6-Lousada 41
7-Maria da Fonte          40

8-Moreirense 39
9-Camacha 39
10-Portosantense 35
11-Fafe 32
12-Merelinense 23
13-Machico 17
14-Lixa 4

2ª DiviSãO Série a

claSSiFicaçãO
1-Oliveirense 64
2-Sporting de Espinho   42
3-Caniçal 39
4-Ribeira Brava      37
5-Pontassolense  33
6-Marítimo B       31
7-Infesta 31

8-Esmoriz 29
9-Vila Meã          26
10-Leça 25
11-Fiães 22
12-Lusi. de Lourosa  21
13Avanca 19

2ª DiviSãO Série b

claSSiFicaçãO
1-Sporting da Covilhã    55
2-Tourizense 45
3-Eléctrico 43
4-Oliveira do Bairro     42
5-Pampilhosa 41
6-Penalva do Castelo 41
7-Torreense 41

8-Abrantes 34
9-Anadia 30
10-Nelas 30
11-B. Castelo Branco30
12-Rio Maior   26
13-Sátão 21
14-Caldas 20

2ª DiviSãO Série c

claSSiFicaçãO
1-Olivais e Moscavide     61
2-Operário 53
3-Carregado 43
4-Atlético 41
5-Mafra 41
6-Odivelas 38
7-Lagoa 37

8-Pinhalnovense 36
9-Louletano 36
10-Madalena 33
11-Messinense 31
12-Real 29
13-Juventude 15
14-Lusitânia dos Açores12

2ª DiviSãO Série D

claSSiFicaçãO
1-Vieira 47
2-Mirandela 46
3-Vianense 44
4-Mondinense 43
5-Joane 42
6-Bragança 42
7-Marinhas 41

8-M. Cavaleiros          41
9-Vidago 34
10-Valenciano 33
11-Amares 33
12-Prado 27
13-Brito 16
14-Morais 10

3ª DiviSãO Série a

claSSiFicaçãO
1-AD Oliveirense          50
2-Amarante 50
3-Padroense 44
4-Paredes 41
5-A. Lordelo               41
6-Serzedelo 40
7-T. Moncorvo       38

8-Rebordosa 35
9-Nogueirense 34
10-SP Cova         33
11-O. Douro        27
12-Pedras Rubras     25
13-Famalicão 23
14-Maia  23

3ª DiviSãO Série b

claSSiFicaçãO
1-Arouca  48
2-Ac. Viseu               47
3-Sanjoanense  45
4-Milheiroense 43
5-U. Lamas                  40
6-Valecambrense  39
7-O. Hospital                    38

8-S. Lamas                 36
9-Tondela  35
10-Tocha   35
11-SJ Ver           33
12-G. Figueirense       29
13-AD Valonguense     26
14-D. Sandinenses         0

3ª DiviSãO Série c

claSSiFicaçãO
1-Monsanto 56
2-Unhais Serra         46
3-Sertanense 45
4-União Serra           45
5-Marinhense  43
6-Sourense 41
7-Sp. Pombal             40

8-Portomosense 40
9-Alcobaça 39
10-Gândara 35
11-Lousanense 29
12-Penamacorense 27
13-Mirandense 11
14-Caranguejeira 3

3ª DiviSãO Série D

claSSiFicaçãO
1-Elvas 51
2-Oriental 49
3-Santana 44
4-C. Lobos                   41
5-Igreja Nova            40
6-Alcochetense 37
7-Sintrense 36

8- 1.º Dezembro               35
9-Atlético Cacém       34
10-Bombarralense  34
11-EV Novas          26
12-Cartaxo 20
13-Fazendense 17
14-E. Portalegre        9

3ª DiviSãO Série e

claSSiFicaçãO
1-Aljustrelense 44
2-Barreirense 43
3-BM Monte Gordo       41
4-Fabril 40
5-Campinense 38
6-Almansilense 38
7-Quarteirense 37

8-C. Piedade             37
9-L. Évora                  37
10-Ferreiras     35
11-Silves 30
12-Amora 28
13-Imortal 23
14-U. Montemor            20

3ª DiviSãO Série F

claSSiFicaçãO
1-Capelense 21
2-Angrense 20
3-Praiense  20

4-U. Micaelense                18
5-Rabo Peixe                 14

3ª DiviSãO naciOnal Série açOreS

claSSiFicaçãO
1 - FC Porto                              57 
2 - Benfica                               41 
3 - V. Guimarães                        41 
4 - V. Setúbal                             37 
5 - Sporting                         37 
6 - Sp. Braga                         33 
7 - Belenenses                      33 
8 - Marítimo                       31 

9 - Boavista                      31 
10 - Nacional                                29 
11 - E. Amadora                    25 
12 - Académica                    23 
13 - Naval                              23 
14 - Leixões                           21 
15 - P. Ferreira                         19 
16 - U. Leiria                                9 

reSUlTaDOS

Sexta-feira (14 Mar) 
U. Leiria-V. Guimarães                     0-1 
Sábado (15 Mar) 
Académica-Belenenses 0-0 
Leixões-FC Porto                   1-2 
Domingo (16 Mar) 
Boavista-E. Amadora                   2-1 
P. Ferreira-V. Setúbal                 2-1 
Sp. Braga-Naval                    3-0 
Marítimo-Benfica 1-1 
Segunda-feira (17 Mar) 
Sporting-Nacional 4-1 

reSUlTaDO Da Taça UeFa

Sexta-feira (28 Mar) 
V. Guimarães-Marítimo         16:30 * 
Sábado (29 Mar) 
E. Amadora-Académica 12:00  
Benfica-P. Ferreira                   15:15 * 
Domingo (30 Mar) 
Nacional-U. Leiria                     11:00  
Sp. Braga-Leixões                   11:00  
Naval-Sporting                  11:00 + 
Belenenses-FC Porto       14:45 * 
Segunda-feira (31 Mar) 
V. Setúbal-Boavista 14:45 * 

PróxiMa JOrnaDa
* SPTV + RPTI

SUPerliga - liga bWin

SPOrTing - rangerS
1ª MãO
3 ABRIL

2ª MãO
10 ABRIL Labor táctico teve

1ºprémio na lotaria

Hoje jogo eu

Mais uma vez sinto a obrigação de falar no clube 
de Alvalade e, mais uma vez, pela péssima figura 

que deu a mostrar a milhões de adeptos que gostam de 
futebol.
Antes de começar a falar no clube verde e branco, falo 

de outro clube verde e branco que, como já referi nes-
ta crónica, é um clube a quem os adeptos devem pôr 
os olhos, tanto pela forma com que joguem como pela 
ambição, pelo querer, pelo amor à camisola antes do 
amor aos Euros. Sem dúvida que o Vitória de Setúbal 
foi o justo vencedor deste 1º troféu da época – a Taça 
da Liga.
Agora, o oposto… Só a cor das camisolas é igual (ver-

de e branco). De resto, é o que não deve ser, aquilo que 
é mau para a propaganda do futebol. Uma equipa onde 
os salários de um ou dois jogadores pagariam o plan-
tel ao completo do Setúbal. Paulo Bento, treinador do 
Sporting, afirmou antes da final da Taça que para ele 
era como se fosse a final da Liga dos Campeões… Se 
a motivação foi essa, mal está o SCP, e isso é evidente 
e patente nas declarações do defesa Tonel, no final do 
jogo, quando afirmou que “a equipa está de rastos”.
O pior é que ninguém se manifesta, nem mesmo a co-

municação social, tirando apenas raras aparições em no-
tícias pequenas. É como um facto consumado e, assim, 
os adeptos “verde e branco” só podem estar contentes 
com a outra equipa verde e branca (Vitória de Setúbal). 
A direcção, como se sabe, a boca fechada, é mandada 
por 2 administradores que os principais bancos meteram 
no conselho, pois todas as decisões passam pela dívida 
à Banca e, sendo assim, o BES e o BCP mandam nos 
destinos do SCP. Mas, ainda não compreenderam que 
sem uma boa equipa e não havendo bons resultados des-
portivos, os adeptos não se deslocarão ao estádio, não 
haverá novos sócios e, assim, não haverá receitas. Não 
havendo receitas, não há dinheiro para pagar os Bancos 
nem os altíssimos salários dos administradores... 
Vamos tentar apagar esta má época do Sporting...

João Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

reSUlTaDO Da Taça UeFa

Portugal (sub-21) -- Bulgária (sub-21)
Portugal -- Grécia 15h30 na RTPI Se foi no pé direito de Izmailov que nasceu a primeira 

razão de alegria do Sporting na corrente temporada - 
em Agosto do ano passado, teve influência capital na con-
quista da Supertaça, assinando um golaço num remate de 
meia-distância -, foi também no melhor pé do russo que 
morreu a derradeira hipótese de a equipa leonina prolon-
gar a discussão da final da Taça da Liga, no recurso ao 
desempate por grandes penalidades, após o nulo verificado 
durante os 90 minutos. Mas o sete dos leões foi “apenas” o 
último a errar a onze metros da linha de baliza, pois, antes 
dele, já Polga e Liedson tinham trabalhado para fazer de 
Eduardo o herói de uma final histórica, numa noite em que 
o Setúbal se confirmou como a “besta negra” dos verdes e 
brancos de Alvalade - após dois triunfos e um empate nos 
três encontros anteriores - e em que os homens de Pau-
lo Bento repetiram a incompetência de outros momentos 
na transformação - ou no desperdício… - de pontapés da 
marca de penálti. Carvalhal pressentiu isso mesmo na der-
radeira etapa do jogo e, depois de uma vitória no tabuleiro 
táctico, saiu-lhe mesmo a lotaria e deitou a mão à taça. 
Ainda distante das emoções guardadas para o fim, a pri-

meira parte fechou sem que o Vitória tivesse sido capaz 
de fazer um remate à baliza, mas esse facto escondia uma 
grande penalidade negada por Pedro Proença (13’?) e ain-
da outros dados estatísticos relevantes e definidores da su-
perioridade táctica evidenciada pela formação de Carlos 
Carvalhal nesse período. A predominância sobre o adver-
sário foi planeada e resultou na perfeição: Leandro, posi-
cionado sobre a asa direita do 4x3x3 sadino, foi peça-cha-
ve nas manobras de bloqueio à primeira zona de criação da 
equipa leonina, efectuando movimentos diagonais para o 
corredor central, sempre que a missão era defender. Mer-
cê da disponibilidade táctica de Leandro, o meio-campo 
do Vitória, com Sandro e Ricardo Chaves a bater forte no 
coração do sector, encaixava no losango verde e branco, e 
depois Bruno Gama encarregava-se de tentar situações de 
superioridade sobre a zona intermediária, embora do lado 
contrário o lateral-esquerdo Grimi fosse mais atrevido nos 
apoios e tentasse equilibrar as forças. Cercado pela estraté-
gia dos sadinos, o meio-campo do Sporting, além de pouco 
agressivo na procura da bola, exibia gritante falta de qua-
lidade na circulação, tais eram as dificuldades para furar, 
para entrar na zona ofensiva. O recurso a um futebol mais 
directo, com passes longos, foi alternativa de circunstân-
cia, ainda que inconsequente, pois a capacidade atlética e a 
estatura dos centrais e dos laterais sadinos - por alguma ra-
zão alinhou o “gigante” Jorginho em vez de Adalto - triun-
favam sobre a leveza de Liedson e as tímidas correrias de 
Vukcevic. Com Veloso tapado, o sector defensivo também 
andava em bolandas, sobressaltado pela mobilidade da li-
nha de três unidades que o Vitória apontava às redes de Rui 
Patrício e confundido pela rapidez e eficácia com que os 
sadinos executavam as transições. 
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