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Uma pobreza
hereditária 
Augusto Machado

Em 1993, lia-se num semanário da 
capital um artigo sobre a crise em 

Portugal. A autora do texto descrevia 
assim a situação na altura: “O Alber-
gue Nocturno de Lisboa tem lotação 
esgotada. Tem sido assim nos últimos 
anos. O crescimento da população dos 
sem-abrigo é apenas um dos sinais da 
síndroma que em 1989 já atingia dois 
milhões de portugueses, cujos rendi-
mentos não chegavam para cobrir as 
suas necessidades básicas”.
Na opinião de muitos compatriotas, o 

país tem estado em crise permanente 
desde os anos 70. Ao longo dos anos 
os diferentes governos não têm tido a 
capacidade de quebrar este círculo vi-
cioso da pobreza. 
Com o aumento do desemprego e 

salários em atraso, fala-se em ruptu-
ra social. E o que fazer para evitar o 
pior? Há quem sugere que “bastava 
que os que têm maiores rendimentos 
consumissem menos – bastava seis por 
cento para que não houvesse priva-
ções e os riscos de violência social”. 
É de salientar que existe uma pobreza 
hereditária, na medida em que afecta 
a geração seguinte. A grande percen-
tagem dos desfavorecidos são os filhos 
de famílias pobres.
Uma das ilusões é pensarmos que 

com certos programas de luta contra a 
pobreza se pode resolver o problema. 
Quando, na realidade, é impossível 
solucioná-lo sem afectar a situação 
de privilégio dos que têm privilégios 
– bastava que as famílias não-pobres 
(desde os intermédios aos ricos), no 
seu conjunto, consumissem menos e 
não esbanjassem fortunas para que dei-
xasse de haver tanta pobreza no país.
Querendo com isto dizer, que o pro-

Mais de 31 milhões com sangue português
O total de portugueses e luso-descen-

dentes até à terceira geração soma 
cerca de 31,19 milhões no estrangeiro. 
Além disso, se não fosse a emigração, 
Portugal teria actualmente mais de 40 
milhões de habitantes.
Os dados são do estudo “Emigração: 

A diáspora dos portugueses”, realizado 
pelo empresário português Adriano Albi-
no, 78 anos, através de um levantamen-
to de portugueses que emigraram para 

diversas partes do mundo, entre 1951 e 
1965.
“Foi um período de grande emigração 

portuguesa para o mundo, depois da 
abertura do país, com o fim da II Guer-
ra Mundial”, disse o empresário à Lusa. 
“Durante a guerra, Portugal estava fe-
chado, como uma barragem cheia que se 
partiu, com uma grande debandada de 
portugueses à procura de um futuro me-
lhor”, disse. Estatísticas oficiais indicam 

que 4,53 milhões de portugueses emigra-
ram nesse período. Desses, 1,2 milhões 
rumaram ao Brasil, nomeadamente para 
os estados de São Paulo e Rio de Janei-
ro. O estudo indica ainda que existem 
9,31 milhões de portugueses e luso-des-
cendentes nos Estados Unidos e Cana-
dá, 3,19 milhões em África, 154 800 na 
Ásia, 7,54 milhões na Europa e 193 360 
na Oceania. 

Sismo
provocou
mais de 200 mortos 

Ver página 3
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EFEMÉRIDES - 8 DE AbRIl

Procuram-se estes antigos militares da Compª 4740 que esteve em 
Cufar na Guiné, entre 1972 e 74. São eles: ALBERTO EDUARDO MELO 
CABRAL; GUILHERME ROQUE CABRAL; HENRIQUE GUILHERME 
DE SOUSA DA COSTA e FRANCISCO ALBERTO ROCHA FERREIRA. 
Sabe-se que estão no Canada mas desconhecem-se os seus paradeiros. 
Quem puder fornecer qualquer informação, agradece-se que o faça para a 
CP42027 Succ. Jeanne-Mance, Montreal, H2W2T3.ou para este Jornal.

PROCURAM-SE RAINHAS
A Associação Portuguesa do Espírito Santo festeja o seu 25º aniversário 
este ano, e procura todas as rainhas que participaram ao longo destes 
anos nas festas do Divino Espírito Santo (Bodo). se é uma delas ou co-
nhece alguma, por favor comunicar com dora 514-952-0243.

dia mundial do combate ao câncer
1605. Nascimento do futuro rei de Portugal e Espanha Filipe III, 4.º em 
Espanha. 
1904. Estabelecimento da Entente Cordiale entre a Grã-Bretanha e a 
França.
1906. Tratado de Algeciras entre a França e a Espanha, estabelecendo 
as respectivas zonas de controlo do Protectorado sobre Marrocos. 
1980. O Conselho da Revolução considera inconstitucional o diploma do 
governo da AD, dirigido por Sá Carneiro, que visa alterar a delimitação 
dos sectores público e privado.

CElEbRAçõES DE PÁSCOA NA SANTA CRUz
Quinta-Feira santa – às 20h00 
- Celebração da Ceia do Senhor com cerimónia do Lava-pés
Primeira comunhão de 5 jovens; Comunhão enviada aos doentes; renova-
ção do compromisso dos ministros da comunhão.
SOMOS TODOS CONVIDADOS PARA A GRANDE MESA DO SENHOR. 
Um pão, símbolo da presença de Jesus, será entregue no final desta ce-
lebração 
sexta-Feira santa – às 15h00 
- Celebração da Paixão; 18h00 – VIA-SACRA das Crianças
Como de costume, somos convidados a trazer uma flor para a cruz
sábado -  Vigília Pascal – às 21h00
Esta Celebração consta de 4 partes: Liturgia da Luz, Liturgia da Palavra, 
Liturgia Baptismal e Eucaristia. Como esta é a celebração das celebrações 
a nossa participação é importante.
domingo - dia de Páscoa – 8h30, 10h00 e 12h00
Na celebração das 12h00 teremos a cerimónia da entrega e envio das Co-
roas do Espírito Santo com a presença de todas as famílias que recebem 
o Espírito Santo.

blema não está, apenas, na falta de recursos globais, 
mas sim na desigual repartição dos recursos existentes 
no país. Claro que a receita não é tão simples como isso. 
Não basta distribuir. A questão está nos mecanismos so-
ciais adequados. Os países nórdicos do continente euro-
peu já o fizeram. E o resultado está à vista. Não consta 
que haja pobreza, como em Portugal, na Suécia, Norue-
ga, Finlândia e outros países. O que houve e há é uma 
distribuição equitativa dos recursos existentes.
Riscos de ruptura social. Os mais optimistas acreditam 

que a crise estará ultrapassada o mais tardar em 2010, 
‘wishful thinking’. Oxalá assim seja. Entretanto, os fa-
zedores de decisões e a sociedade em si, terão de pensar, 
muito seriamente que, se não somos sensíveis à pobreza 
por razões de justiça social, teremos de sê-lo por razões 
de sobrevivência ou pelos inconvenientes que os pobres 
trazem aos que não são pobres.
Quanto mais não seja, os fenómenos da violência, da 

toxicodependência e do aparecimento de bandos arma-
dos, como se têm visto nestes últimos tempos que pro-

Uma pobreza hereditária Continuação da página 1
liferam por todo o país a roubarem as caixas de mul-
tibanco, ourivesarias, assaltos a casas particulares e a 
cidadãos indefesos. Não deixam dúvidas – o país neces-
sita de reformas sociais profundas, e não apenas boas 
intenções. 
A “pobreza envergonhada”. São pessoas que perderam 

o poder aquisitivo, o emprego, a casa e ganharam outro 
estatuto social – são as vítimas da crise. A imagem clás-
sica do mendigo está a alterar-se. O fenómeno não se 
confina apenas a um conjunto de indivíduos, cuja única 
herança foi a pobreza e que sempre exerceram uma ac-
tividade precária.
Há dias, numa conferência, o economista, António Bor-

ges, declarou que, “a recessão acabará mais cedo que 
o previsto, mas Portugal continuará em crise devido ao 
endividamento externo e falta de competitividade”. Ora, 
se as políticas do Governo não mudarem em termos de 
reformas sociais e eliminar o enriquecimento ilícito, é 
obvio que os desfavorecidos continuarão a viver, como 
dantes – na pobreza.

Sindicatos da pSp e
GNR criticam reorganização
Os sindicatos da PSP e GNR fizeram um balanço ne-

gativo da reorganização territorial das duas forças, 
afirmando que, mais de um ano depois, o policiamento e 
a segurança dos cidadãoscontinuam a sofrer com a falta 
de planeamento.  Em Fevereiro de 2008 ficou completa 
a reorganização de fronteiras de actuação entre a PSP e 
a GNR, que veio estabelecer que a Guarda cobriria as 
zonas rurais e a polícia as zonas urbanas, o que implicou 
dezenas de “passagens de testemunho”, a maior parte dos 
casos da GNR para a PSP, de freguesias que mudaram de 
natureza ao longo dos anos. “Não vejo grandes coisas 
positivas, além de a reorganização ter definido fronteiras 
mais lógicas do que no passado” para os domínios de 
cada uma das forças, disse à Lusa Paulo Rodrigues, da 
Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP). 
“Quando há mudanças assim, há uma obrigação de as 
programar para tudo estar preparado. No entanto, não 
houve discussão, planificação a longo prazo, discussão 
com os sindicatos e com a hierarquia da PSP”, criticou. 
Transições feitas “de um mês para o outro” deviam ter 
“levado um ano”, afirmou, referindo que agentes da PSP 
foram obrigados a pintar paredes de instalações degrada-
das e trabalhar sem condições. O dirigente sindical rejeita 

que a reorganização tenha sido um “factor crucial” para o 
aumento de criminalidade, mas aponta a “falta de plane-
amento” como prejudicial. “Em Lisboa, a PSP assumiu o 
controlo de toda a metrópole, onde o rácio de agentes da 
PSP por cidadão é muito mais baixo do que a nível na-
cional”, disse, defendendo que as maiores necessidades 
são nas esquadras das zonas metropolitanas. 
Reorganização negativa
Para José Manageiro, da Associação Socio-Profissional 

da Guarda, a leitura da reorganização “é negativa”. “Foi 
um esforço que não alterou nada de substancial, dado que 
Portugal continua a precisar de ter mais empenhamento 
operacional das polícias”, disse. O rácio de guardas por 
habitante é “pura teoria”: o serviço “nuclear” que de-
via ser o policiamento acaba por ser uma “percentagem 
excessivamente baixa” do trabalho da Guarda, porque 
“andam muito poucos” em patrulha. “Sem melhorar isso, 
a reestruturação acabou por ficar comprometida”, argu-
mentou. Além disso, referiu que não basta dividir o mapa 
do país entre GNR e PSP: “São precisas interligações 
muito fortes e permanentes entre as várias forças de se-
gurança, o que não existe a não ser que se trate de um 
crime muito mediatizado”.
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bREvES

Casacos curtos para mulheres      $ 149 - $ 199

Casacos 3/4 para mulheres            $ 239 - $ 249

Casacos curtos para homens        $ 175 - $ 229

Casacos 3/4 para homens              $ 249 - $ 279
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mes meilleurs vœux 

à l'occasion de la fête de Pâques. 

Feliz Páscoa
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SEMANA EUROPEIA NA MADEIRA  

campanha de informação sobre 
as eleições europeias chega à 
Região na próxima semana
O Parlamento Europeu em parceria 

com a Comissão Europeia e o Cen-
tro de Informação Europeia Jacques De-
lors promove a ‘Semana Europeia’ na 
Região entre os dias 14 e 20 de Abril. A 
iniciativa pretende informar e sensibili-
zar os madeirenses sobre as eleições eu-
ropeias agendadas para 2009. 
Do programa oficial destaca-se a expo-

sição intitulada ‘Portugal Europeu: Meio 
Século de História’ a ter lugar no átrio da 
Câmara Municipal do Funchal (CMF) e o 
debate televisivo ‘Parlamento Europeu: 
Eleições e Cidadania’ com a participa-
ção de diversas personalidades.
A exposição na CMF reúne um impor-

tante conjunto de imagens de documen-
tos, fotografias, citações, referências e 
marcos históricos relativos ao processo 
português de integração europeia. “A his-
tória de Portugal e a sua relação com a 
União Europeia são contadas nesta ex-
posição, de modo apelativo e ilustrado”, 
lê-se no comunicado do Centro de Infor-
mação Europe Direct Madeira. 
As escolas e demais instituições inte-

ressadas em visitar a exposição ou em 
assistir ao programa televisivo devem in-
formar o Centro Europe Direct Madeira 
através do telefone 291206800, pelo fax 
291206868 ou ainda pelo endereço de 
correio electrónico europedirect.madei-

ra@acif-ccim.pt. 
A ‘Semana Europeia’ pretende ser um 

veículo dinamizador de conhecimento 
e debate dos principais temas europeus, 
nomeadamente a relevância prática das 
Eleições Europeias. Em Portugal, o pro-
jecto comum aos 27 Estados-membro 
teve início no distrito de Bragança no 
passado mês de Março.

A destruição e a morte estão por todo o lado em 
L’Aquila, Itália, a cerca de 100 quilómetros da ca-

pital, Roma. Imagens de um inferno vivo na ressaca de 
uma tragédia. Homens e crianças usam as mãos para 
escavar enquanto lágrimas escorrem pelas suas caras na 
fútil procura de sobreviventes nos escombros. Milhares 
protegem-se com tecidos de lã e tentam salvar coisas 
de casa ao mesmo tempo que caminham por campos 

abertos.
Isto é apenas um re-

trato do que se passou 
nas aldeias das pro-
víncias de L’Aquila, 
ao mesmo tempo que 
os serviços de emer-
gência e a comunica-
ção social cercavam 
as zonas afectadas. O 

primeiro sismo, que atingiu 6,3 na escala de Richter, 
fazendo ruir edifícios na madrugada de segunda-feira, 
às 3h32 (21h32 de Montreal), causou num total de 288 
mortos, 1 500 feridos e 70 mil desalojados, segundo as 
informações apuradas à hora de fecho desta edição. On-
tem, um segundo sismo, uma nova réplica sísmica, com 
magnitude situada entre 5,5 e 5,7 na escala de Richter 
foi sentida. Muitos dos edifícios do centro histórico de 
L’Aquila, como a câmara, a catedral e um hotel antigo 
foram abaixo. A electricidade, a água e as reservas de 
gás foram cortadas. Em Paganica, onde se registaram os 
maiores abalos e onde foi o epicentro do sismo, todos 
os prédios do centro foram afectados, incluindo a igreja 
na praça principal. Uma senhora de 75 anos foi retirada 
com vida dos escombros, mas muitos idosos não resis-
tiram. 
Cientista previu sismo
Ele previu e alertou as autoridades italianas na semana 

passada para a forte hipótese de haver um terramoto na 
região. Mas Giampaolo Giuliani, um cientista do Institu-
to de Física Nuclear italiano, não só foi ignorado, como 
foi denunciado às autoridades por estar a “disseminar 
o pânico” na população, depois de ter previsto que ia 
haver um sismo de grandes dimensões. Os especialistas 
disseram que “não havia bases científicas” para as pre-
visões de Giuliani, que se baseou nos níveis de gás ra-
don no subsolo, que tem monitorizado nos últimos dez 
anos e que, segundo o cientista, se concentra quando há 
actividade sísmica. “Exijo um pedido de desculpas de 
Enzo Boschi [presidente do Instituto italiano de Geofí-
sica e Vulcanologia] e de Guido Bertolaso [presidente 
da Protecção Civil], em memória dos que morreram”, 
disse o cientista. “Infelizmente, a minha previsão pro-
vou-se estar correcta”. Lusa

Sismo provocou
mais de 200 
mortos

droGA
A PSP deteve três homens 
suspeitos de tráfico de dro-
ga nos bairros dos Olivais e 
de Santos, tendo apreendido 
1,35 quilogramas de haxixe, 
17 gramas de cocaína e cerca 
de 30 mil euros em dinheiro.

setÚBAl- Os moradores do 
prédio onde ocorreu uma ex-
plosão de gás em Novembro 
de 2007 vão regressar a casa 
no dia 18 de Abril, disse um 
dos administradores Horácio 
Celorico, à Lusa.

deFesA- Os primeiros aviões 
C-295 M comprados por Por-
tugal ao consórcio espanhol 
EADS para substituir os 24 
Aviocar da Força Aérea vão 
começar a operar no segundo 
semestre deste ano, disse à 
agência Lusa fonte militar. As 
três aeronaves, de entre 12, 
foram apresentadas ontem, 
terça-feira.

mArço Foi o mAis seco
dos Últimos 11 Anos
O mês de Março em Portugal 
continental foi o mais quente 
e o mais seco dos últimos 11 
anos. Segundo o relatório cli-
mático do último mês, disponí-
vel no site do Instituto de Me-
teorologia, o valor médio de 
precipitação foi de 20,9 milí-
metros, inferior ao valor médio 
do período entre 1971 e 2000, 
que se situou nos 61,2 milí-
metros. Quanto à temperatura 
do ar, a média da temperatu-
ra máxima foi de 19,9 graus, 
o que corresponde ao quarto 
valor mais elevado desde o 
início dos registos, em 1931 
— 23,3 graus em 1997, 20,2 
graus em 1961 e 20,1 em 
1998. Alcácer do Sal foi a re-
gião do país onde se verificou 
a temperatura máxima mais 
elevada, de 29,9 graus, no dia 
27 de Março. Os valores mé-
dios da temperatura do ar, de 
13,6 graus, foram também su-
periores, apresentando uma 
anomalia de mais 1,7 graus, 
sendo o sexto mais elevado 
desde 1931. A média da tem-
peratura mínima também foi 
superior ao valor normal, com 
uma anomalia de mais meio 
grau. Em Março, ocorreram 
ondas de calor “um pouco por 
toda a região do interior Norte 
e Centro e parte do Sul”.



4 A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 8 de abril de 2009

Dívida pública vai subir até
aos 86% do piB em 2009
A dívida pública portuguesa deverá 

atingir este ano os 85,9% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), depois de em 
2008 ter ficado nos 70,7%, revelou a 
Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Económico (OCDE) no 
seu mais recente relatório de conjuntura. 
Pelas contas da instituição, a economia 
da Zona Euro vai contrair-se 4,3% e no 
mundo global a produção de riqueza será 
de -2,7%.
Com esta revisão em baixa face aos da-

dos de Novembro, a OCDE avança as 
previsões económicas mais pessimistas 
dos últimos tempos para o planeta. Se-
gundo esta instituição, a recessão será 
profunda nas 30 maiores economias do 
mundo: a par da Zona Euro, também o 
PIB dos EUA deverá cair 4% e o do Ja-
pão, 6,6%.
Perante este quadro, o comércio inter-

nacional será um dos factores mais afec-

tados, devendo cair 13% este ano, prevê 
a OCDE. E, “pela primeira vez desde a 
década de 1990”, as taxas de desemprego 
dos países mais industrializados deverão 
atingir os dois dígitos, avançava o secre-
tário-geral da organização, Ángel Gurría. 
Para a Zona Euro, por exemplo, a OCDE 
prevê que o desemprego atinja em 2009 
10,1% da população. Uma previsão que o 
ministro das Finanças português, Teixeira 
dos Santos, considerou preocupante e um 
estímulo para que se evite este cenário.
Além disso, as medidas adoptadas pe-

los países no combate à crise estão a au-
mentar a dívida pública. Para Portugal, a 
OCDE prevê uma subida de 15,2%, para 
uma dívida do Estado para quase 86% do 
PIB. E os dados da OCDE mostram que 
Grécia, Bélgica, Itália e França deverão 
chegar a 2010 com uma dívida pública 
superior à portuguesa.

luta contra desemprego
é prioridade em portugal
O ministro das Finanças sustentou que 

o desequilíbrio externo nacional é 
um problema menos imediato do que o 
da resposta à actual crise e ao desempre-
go. Teixeira dos Santos refutava assim, 
nas Jornadas Parlamentares do PS, as te-
ses económicas do maior partido da opo-
sição, o PSD. O ministro sublinhou, ali-
ás, que o problema mais grave que o país 

corre é o de ter “tensões” e “problemas 
sociais graves” devido ao aumento do de-
semprego. Já para a economia mundial, 
que foi discutida a semana passada na 
Cimeira do G-20, a prioridade é o rápido 
relançamento do comércio internacional 
e a reforma da regulação e supervisão do 
sistema financeiro a nível global, defende 
o ministro.

Jovens correm riscos
nas redes sociais
Uma rápida ronda pelo Hi5, a rede so-

cial mais usada em Portugal, chega 
para se encontrar um ou outro perfil mais 
ousado. Fotos de pouca roupa — ou ne-
nhuma — ou o assumir de comportamen-
tos de risco como o consumo de drogas ou 
álcool são alguns dos exemplos. “É uma 
tentativa de ganhar notoriedade entre os 
amigos e colegas. Há fotografias sem mal, 
sem teor pornográfico, mas há outras de 
nus”, diz Tito de Morais, fundador de 
MiudosSegurosNa.Net. Um estudo recen-
te, realizado pela Universidade de Wis-
consin, nos Estados Unidos, conclui que 
54 por cento dos perfis de jovens inscritos 
na rede social MySpace contêm informa-
ções de comportamentos de risco. Desses, 
24 por cento dizem respeito a escolhas 
sexuais, 41 por cento ao uso de drogas e 
14,4 por cento referem situações de vio-
lência. Embora Tito de Morais relembre 
que “não se pode transpor a realidade 
norte-americana para o caso português”, 
os exemplos de jovens que se expõem nas 
redes sociais por cá não faltam. “São os 
modelos que vêem nos vídeos de música 
na televisão e que tentam imitar. Muitas 
vezes são conteúdos de natureza sexual” 
explica. Ana Galantinho, 16 anos, con-
fessa: “Tenho várias amigas assim, que 
colocam fotos mais ousadas, e que depois 
acabam por ser gozadas e ficam com má 
fama.” E continua: “Elas não vêem que 
em vez de lhes dar boa imagem faz exac-
tamente o contrário. Até existe um site a 
gozar com raparigas assim”, diz. Tito de 

Morais confirma: “Muitas das fotos são 
copiadas e vão parar a um site [porcas-
do-hi5.blogspot.com]. Esquecem-se que 
as fotos podem ser replicadas.” 
Chamada de atenção 
Já a referência a drogas e álcool nas redes 

sociais são, segundo o especialista, uma 
“forma de chamar a atenção”. Ana pensa 
o mesmo. “A maioria escreve isso apenas 
para dizer que bebe. Querem mostrar que 
são melhores que os outros.” André Gon-
çalves, 21 anos, vai mais longe: “Ou que-
rem atenção, ou julgam que são superio-
res. Ou então é mesmo pura estupidez”, 
remata. Ricardo Saraiva, 23 anos, acres-
centa: “Fotos ousadas é o que não falta. 
São pessoas com baixo ego e auto-estima 
que devem querer comentários às fotos. 
Mas há também os exibicionistas.” E há 
ainda os casos de Hi5 falsos espoletados 
por pequenas vinganças, ou “zangas entre 
namorados”, diz Tito de Morais. Contudo, 
e apesar dos perigos associados às redes 
sociais, o especialista lembra uma van-
tagem: “Podem servir para diagnosticar 
um problema. Pais, professores e autori-
dades devem estar atentos para detectar 
comportamentos. Como o caso dos jovens 
que expõem fotos com armas, ou incitam 
à criação de gangues.” Isabel Empis, psi-
cóloga, relembra a ideia de que “o que é 
bom é o que é proibido”. Mas frisa que 
não se pode generalizar. “Há muitos ado-
lescentes, há de tudo. Tenho muitos casos 
optimistas e não se pode falar apenas na 
desgraça”, conclui.
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A PARTIR DE 1 DE MAIO

SaTa internacional opera regularmente para o canadá
O Grupo SATA informa que os voos 

da SATA Internacional do Cana-
dá para Portugal operam, doravante, 
- e por força das recentes licenças con-
cedidas à transportadora - em formato 
regular. 
O Grupo SATA informou, que a par-

tir de 1 de Maio vai operar em formato 
regular entre o Canadá e o território na-
cional. O formato regular, possível à luz 
das recentes licenças concedidas, confere 
novo fôlego e ambição às expectativas de 

crescimento da SATA no mercado estra-
tégico do Canadá e corresponde à velha 
e legítima aspiração do Grupo. Este novo 
formato regular, por contraposição com o 
antigo charter, permite a implementação 
de um modelo de distribuição, marketing 
e vendas mais contemporâneo e abran-

gente, viabilizando várias e positivas 
inovações.Desde logo, é agora possível 
distribuir os lugares/assentos e as tarifas 
da SATA nos denominados Global Dis-
tribution Systems (GDSs) ou sistemas 

informáticos de reservas que permitem 
aos Agentes de Viagens e Operadores 
Turísticos acederem e emitirem bilhetes 
SATA, em tempo real.
Os voos da SATA Internacional já se 

encontram disponíveis nos GDS, desig-
nadamente Amadeus, Galileo, Apolo, 

Sabre e Worldspan, pelo que, com esta 
inovação, todos os Agentes de Viagens 
IATA no Canadá passaram a poder emitir 
bilhetes SATA.
Esta nova janela de oportunidade pode 

alargar de sobremaneira os canais de 
distribuição da SATA naquele país, atin-
gindo, a partir de agora, 100% do (vasto) 
território Canadiano e 100% dos cerca de 
5.500 agentes de viagens canadianos que 
partilham, via GDS, do mesmo universo 
informatizado. 
De referir, a este propósito, que o an-

terior modelo charter apresentava restri-
ções operacionais e territoriais pois não 
permitia a venda através dos GDSs e que, 
por oposição, este importante passo, con-
substancia um crescimento exponencial 
do número de Agentes de Viagens que 
podem comercializar os voos da SATA.
De acordo com o Presidente do Conse-

lho de Administração do Grupo SATA, 
António Gomes de Menezes, o recente 
estatuto alcançado para além de tornar 
fácil e fluida a marcação de reservas e 
emissão de bilhetes com a SATA, em 
qualquer ponto do Canadá, quer por via 
dos omnipresentes GDS quer por via da 
presença na Web, permite, ainda, o es-
tabelecimento de acordos de “code sha-
re” entre a SATA e transportadoras de 
referência mundial, para a captação de 
tráfego nas “gateways” de Toronto e de 
Montreal”. António Gomes de Menezes 
afirma ainda, que a “SATA estuda, ago-
ra, a possibilidade de realizar acordos 
com Companhias que voam para outras 
Províncias Canadianas, que não Ontário 
e Quebeque, de modo a que seja mais 
fácil e económico para os passageiros 
oriundos destas Províncias voarem com 
a SATA a partir de Toronto e Montreal”.
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chega de desculpas para não pedalar
Paulo Guerra dos Santos, engenheiro civil e profes-

sor, pedalou 200 dias no ano passado pela capital 
“e mais uns quantos este ano”, diz ao METRO. Ao todo 
foram cerca de 2 500 quilómetros a andar de bicicleta 
nas ruas da cidade “sem um único acidente ou incidente 
com automobilistas”, conta, revelando que se tratou de 
uma experiência única e que traz “muitas vantagens”. 
De acordo com o investigador, que amanhã — no Ins-
tituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), numa 
sessão aberta ao público — defende a tese de mestrado 
“Contribuição do modo bici na gestão da mobilidade 
urbana”, as pessoas têm de deixar de dar desculpas e... 
pedalar: “Se não tivesse passado pela experiência de 
andar de bicicleta continuaria a repetir as desculpas, o 
segredo passa por ter a experiência”, adianta.

O investigador vai mais longe, comparando as pessoas 
a papagaios: “Às vezes digo aos meus alunos que so-
mos papagaios, porque repetimos o que ouvimos sem 
nos preocuparmos em averiguar, sem nos questionar-
mos. Também era papagaio, repetia as desculpas sem 
pensar”. Afinal por que é que as pessoas não andam de 
bicicleta? 
“Não fomos educados a isso, fomos educados a que 

o estatuto social é o automóvel. Durante décadas fo-
ram-se criando mitos passados boca a boca sem que as 
pessoas se fossem questionando”, revela Paulo Santos, 
dando o exemplo do “mito das sete colinas”. “Lisboa 
não são sete colinas, as colinas são cerca de dez a 15% 
da área urbana, ainda temos quase 90% da cidade para 
pedalar. Lisboa é um planalto central”, frisa. Os argu-
mentos utilizados pelas pessoas não ficam, no entanto, 
por aqui. 
“Fala-se do tráfego quando Lisboa nem é das capitais 

com pior tráfego da Europa, fala-se da poluição e tam-
bém não é das mais poluídas, fala-se do clima, porque 
no Inverno faz frio e no Verão há muito calor, e temos 
dos melhores climas da Europa para usar bicicletas, 
porque só chove com intensidade 40 dias por ano”, ex-
plica o investigador. 
Vantagens há muitas
Deixar o carro na garagem e ir de bicicleta para o tra-

balho, por exemplo, não alívia só a carteira, assegura 
Paulo Santos. Essa é apenas umas das vantagens de pe-
dalar na cidade. “Antes de começar o projecto [100 dias 
de bicicleta em Lisboa] usava o automóvel e gastava 
100/150 euros em combustível, a bicicleta custou 300 
euros e dura 20 anos: poupo combustível e revisões e 
continuei a gastar o mesmo tempo”, salienta. 
O investigador lembra que “a bicicleta é muito impor-

tante na aproximação das classes sociais”, podendo 
promover a “igualdade social”, e diz que “a qualida-
de de vida melhora”. Mas há mais vantagens: “Ajuda a 
manter ou a perder peso e as pessoas passam a viver a 
cidade de outra forma e a interagir muito mais”. Rela-
tivamente à segurança na estrada, Paulo Santos afirma 
que “há condições em Lisboa para que seja criada a 
chamada via ciclável, percursos com pinturas nos pavi-
mentos nas bermas das  estradas”. 
“Basta ter um corredor com 1,5 metros com uma pintu-

ra na estrada e um tracejado. É o suficiente”, conclui.

Mccann
mal recebido 

O pai de Madeleine, que 
chegou a Portugal na 

sexta-feira para gravar um 
documentário que reconstitui 
o dia em que a filha desapare-
ceu, foi mal recebido, segundo 
a imprensa inglesa. 
Gerry McCann chegou à 

Praia da Luz na mesma altura 
em que o Ocean Club despe-
diu 21 funcionários. Segundo 

os trabalhadores, este regresso reaviva a memória 
sobre o desaparecimento e traz má publicidade ao 
espaço. 
As reacções começaram há duas semanas quando 

os McCann lançaram uma nova campanha. Os car-
tazes que foram espalhados novamente pela Praia da 
Luz foram vandalizados e arrancados.
O documentário, que foi filmado este fim-de-sema-

na, será transmitido no canal britânico Channel 4 no 
dia 3 de Maio.
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Regime de seguro
parental no vermelho

Harper receia de perder o seu 
emprego devido à recessão

Reforma parlamentar
adoptada sem código de ética

Mesmo se as contribuições aumentaram mais uma 
vez a 1 de Janeiro, o governo Charest “voará” ou-

tra vez ao socorro do regime de seguro parental, com 
milhões de dólares, no próximo ano. As contribuições 
pagas pelos trabalhadores e os empregadores serão au-
mentadas por um terceiro ano consecutivo, mas não ao 

ponto de permitir ao regime deficitário de se financiar. 
Quebeque quer prolongar sobre alguns anos o aumento 
necessário, para que o regime seja auto-suficiente, para 
evitar “um choque pautal”. Segundo informações que 
circulam, no próximo dia 1 de Janeiro, o aumento será 
de cerca de 8%. Como o regime estará sempre em défi-
ce, mesmo se as prestações vertidas serão superiores às 
contribuições percebidas, o Governo será provavelmen-
te forçado de injectar milhões de dólares suplementares 
para mantê-lo funcional.

A recessão causou enormes perdas de empregos na 
América do Norte, a tal ponto que o primeiro-mi-

nistro Stephen Harper pensa que poderia também ser 
uma das vítimas. Numa entrevista atribuída ao Business 
News Network, uma televisão baseada em Toronto e 
especializada em economia, o PM Harper confiou não 

A reforma parlamentar será adoptada sem que os elei-
tos da Assembleia Nacional sejam forçados a decla-

rar os seus rendimentos, soube La Presse Canadienne. 
Os três principais partidos políticos convieram lançar 
o processo de reforma a partir desta semana. A falta de 
acordo sobre esta delicada questão, encerrou no Outono 
as discussões, que visavam a adopção de um código de 
ética para os deputados. Este código deve incluir uma de-
claração de interesses sobre todos os rendimentos e salá-

rios dos deputados. Assim, por exemplo, nada obrigará 
Jean Charest a declarar, além do seu salário de 182.000$ 
de primeiro-ministro, o seu rendimento suplementar de 
75.000$, pagos pelo Partido liberal do Quebeque. Entre-
tanto, as negociações entre os partidos foram empreendi-
das há mais de um ano, depois dos meios de comunicação 
social revelarem que, tanto o primeiro-ministro como o 
então chefe da oposição, Mario Dumont, recebiam salá-
rios adicionais do seu partido respectivo.

fechar o olho de noite, devido à recessão mundial e tam-
bém porque tem um poder limitado para ajudar o Ca-
nadá a sair desta crise. O primeiro-ministro canadiano 
diz-se inquieto pela ideia de ver numerosos Canadianos 
perderem os seus empregos e acrescentou que poderia 
eventualmente sofrer o mesmo destino.

polícias de Montreal:
fim das calças de camuflagem
Os polícias de Montreal trocaram ontem as suas 

calças de camuflagem e os seus bonés vermelhos 
para o uniforme oficial azul marino. O seu sindicato e 
o Serviço de Polícia da Cidade de Montreal (SPVM) 
chegaram a um acordo, segunda-feira, para pôr fim aos 
meios de pressão no processo de renovação da sua nova 
convenção colectiva, que expirará no fim de Dezembro 
de 2010. Ambas as partes comprometeram-se também 

a acelerar o processo de arbitragem para renovar o seu 
contrato de trabalho, que findou em 2006. “Todo o 
aspecto salarial para o período 2007-2008-2009, assim 
como para o de 2010, será ouvido e estabelecido por um 
árbitro, até ao 31 de Dezembro de 2009”, lia-se num 
comunicado conjunto publicado este segunda-feira. 
Os anos 2011 e 2012 farão o objecto de um processo 
arbitral distinto, precisava o comunicado.
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Para o renascimento. Para a vida. Feliz Páscoa.

Cada vida é uma história
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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, cuide 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 positivo. 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 preju-
dicial, procure ser mais comedido e disciplinado. 
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 regu-

larmente, o exercício fará com que se sinta melhor.
dinheiro: Revele os seus conhecimentos 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)

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)

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)

Joel Neto
jornal@avozdeportugal.com

MUITO bONS SOMOS NÓS 

a grande amiba

Está um homem seguro das suas 
velhas convicções, treinando afo-

rismos como “Se há uma coisa que 
ninguém respeita em Portugal, é a 
propriedade”, “A nossa magistratura 
vem toda da UDP, e tudo o resto deve 
ser entendido à luz desse problema” 

ou “Haja um mínimo de espaço para a iniciativa privada 
e este país talvez ainda tenha uma saída” – e de repente 
isto. Do outro lado do mar, a bolha tecnológica rebenta. 
O mercado do subprime é apanhado pelos estilhaços. Os 
combustíveis e os automóveis deixam-se surpreender na 
curva. Os bancos entram em queda-livre. Então, Alan 
Greenspan bate com a mão no peito: “Peço desculpa, 
estava enganado.” Os governos nacionais ainda avisam 
que os diferentes países estão longe da crise, mas logo 
a seguir anunciam que a sacana se instalou no preciso 
instante em que eles faziam uma pausa para a conferên-
cia de imprensa. Em desespero de causa, o G-8 passa a 
G-20 – e não tarda a China, essa democracia, torna-se 
na última esperança para toda a gente.
Por esta altura, já não sobra uma só das convicções 

originais daquele homem. Não só não existe verdadeira 
propriedade, como o mais provável é que haja iniciativa 
a mais  – e para além disso, vindo da esquerda colecti-
vista ou não, nenhum juiz parece ter uma só palavra a 
dizer quando os primeiros-ministros começam a deixar 
cair empresas que podiam salvar com cem mil euros, 
preferindo injectar milhões na compra das dívidas dos 
bancos dos ricos. E, em três meses, o sistema colapsa. 
O sistema e o seu rosto. Afinal, não houve apenas má 
gestão nos bancos dos ricos, houve também trapaça – e, 
bem vistas as coisas, está envolvida gente que durante 
vinte anos povoou os gabinetes do poder. Gente de es-
querda e gente de direita. Gente que foi posição, que foi 
oposição, que foi alternativa e que voltou a ser posição. 
A mesma gente que permitiu que, durante longos anos, 
o Estado acumulasse dívidas às pequenas e médias em-
presas a que, durante esses mesmos anos, cobrou impla-
cavelmente antes mesmo do fim do ano fiscal.
Foi o ano da economia, 2008? Não: foi o ano da polí-

tica. O ano em que os políticos mataram a política, essa 
arte que durante tantos anos quisemos acreditar supre-

ma. O ano em que o homem comum pega nos jornais, 
liga a rádio, confere os noticiários da televisão – e, em 
vez de divertir-se com os assassinatos, tem simplesmen-
te medo. O ano em que todo o poder, no fundo, parece 
uma grande amiba – uma grande massa informe capaz 
de mudar de cor a qualquer hora. O ano em que já nem 
esse improvável fenómeno romântico chamado Barack 
Obama é suficiente para trazer-nos esperança. Afinal 
de contas, Obama é americano – e foi precisamente na 
América que a bolha rebentou. A bolha da economia 
que encheu perante a complacência dos políticos – e 
que, enfim, rebentou perante a impotência da política. A 
bolha que, na verdade, talvez até seja a primeira justifi-
cação para o triunfo do fenómeno.
Naturalmente, apetece voltar a usar expressões como 

“o grande capital”. É o que dizem as sondagens: o povo 
vira à esquerda – e o povo português vira mais à es-
querda do que qualquer outro. E o que faz a esquerda 
portuguesa? Efectivamente volta a usar a expressão “o 
grande capital”, como se tudo pudesse resumir-se ain-
da à contagem de espingardas. Passa a intitular-se “as 
esquerdas”, forjando a existência de diferentes alterna-
tivas no seu seio único – e depois procura capitalizar 
eleitoralmente a situação, estratégia a que decide entre-
tanto chamar “tradução política da existência de uma 
maioria de esquerda entre os cidadãos”. Alegre anda 
atrás e à frente, rodeado de apaniguados  que lhe adulam 
o ego e a preguiça. Louçã retira a confiança ao único 
homem útil a que alguma vez se uniu. Jerónimo diz que 
a União Soviética foi traída e emociona um congresso 
inteiro com uma foto da sucessão dinástica em Cuba. 
E a palavra “centrão”, que de repente parecia voltar a 
fazer sentido, torna a parecer retórica.
No fim, não cai ninguém – e o que aquele homem 

anónimo conclui é o mais simples: “Não cai ninguém 
porque cairiam todos.” Entretanto, chega o Natal e não 
há presentes. Só lembranças simbólicas – as mesmas 
lembranças que sufocarão ainda mais a economia, num 
processo de prensagem progressiva que rebentará mais 
uma vez na cara daqueles a que os pagamentos por con-
ta e as dívidas do Estado vinham cercando desde o iní-
cio. Foi assim 2008: o ano em que se provou que o mais 
difícil não é ser rico nem pobre, mas ser honesto – e 
que, em não se podendo ser honesto, sempre é melhor 
ser rico do que pobre. Mesmo num país de esquerda e 
cheio de esquerdas.
“Foi o ano da economia, 2008? Não: foi o ano da po-

lítica. O ano em que os políticos mataram a política”
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NA CASA DOS AçORES DO QUEbEQUE

Jantar da sueca... à portuguesa

O jogo das cartas como ex-
pressão da cultura popular, 

esteve em agradável evidência 
ao longo de algumas semanas na 
Casa dos Açores do Quebeque 
(Caçorbec). No sábado passado, 
culminou com,  o jantar de con-
fraternização e entrega dos tro-

féus e medalhas aos vencedores e demais participantes.
Damião de Sousa, presidente da Caçorbec, regozijou-

se da realização desta popular iniciaitiva durante as suas 
breves de saudação, não só pela iniciativa em si, mas 
também pelo convívio que proporciona entre pessoas.
Algo, aliás, igualmente sublinhado por Manuel A. Pe-

reira, em que relevou o alto espírito competitivo dos 
jogadores, um dos quais, Fernando Almeida, 85 anos e 
ex-jogador do Clube Desportivo Santa Clara. de Ponta 
Delgada.
Come-se muito bem aqui, onde a qualidade da comida, 

é das melhores em qualquer parte. Infelizmeente para 
mim nessa noite, e dado o fastio com que ando, não 
pude tirar proveito dos exuberantes pratos de mexilhões 
guisados e dos frangos assados.

Sete equipas participaram no respectivo torneio, cada 
qual com o seu apelido: “Fuseiros” (Jorge do Couto/
Aurino Correia); “Rabichenses” (Claurêncio Brum/
Eduardo Leite); “Santa Clara” (Manuel A. Pereira/Fer-
nando de Almeida); “Rabo-Formoso” (Adelino Mace-
do/Emanuel Marques); “Sporting e Benfica” (Guilherm  
A. Cabral/Nelson Alpalhão); “Micaelenses” (José de 
Freitas/Fernando Pacheco); e “Laval” (Benjamim Mo-
niz/José M. Terceiro).
Apurados os respectivos vencedores do campeonato, 

temos que a equipa “Rabo-Formoso” ficou em primeiro 
lugar e a do “Sporting & Benfica” em segundo lugar, 
enquanto que a Taça da Casa dos Açores teve como ven-
cedora a equipa “Laval”.
À equipa que ficou em último lugar, foi entregue uma 

taça deformada em jeito de brincadeira.
Este foi o terceiro campeonato de sueca da Caçorbec. 

Ao que se julga, parece não haver muita informação 
sobre o primeiro. Sabe-se, no entanto, que o segundo 
torneio, em 2007, resultou duma iniciativa de José de 

Almeida, ex-dirigente da Caçorbec. 
Segundo Manuel A. Pereira, responsável deste torneio, 

como já se disse e cuja coordenação esteve a cargo de 
Eugénio Correia, a realização deste segundo torneio de-
veu-se ao “contínuo interesse da parte de alguns sócios 
e amigos da Casa dos Açores”. Daí o empenho geral de 
se “conservar e divulgar uma das mais populares acti-
vidades de uma grande parte da sociedade açoriana”.
Ainda segundo aquele ex-presidente da Caçorbec, que, 

adiantou, nunca ter pensado ir encontrar tal espírito 
competitivo entre todas as equipas, foi ideia primordial 
que decorrese de modo a “ocupar os serões sociais das 
sextas-feiras promovidas pela Administração da colec-
tividade anfitriã”. A discoteca de Mark Cabral animou 
o agradável serão dançante, sobretudo com as populares 
modas rabopeixenses.

António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com
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Açores e madeira 

diariamente
por apenas $395.00

Especial da Primavera

Um ano de garantia total
em sua casa.

Não perca esta viagem!

Feliz Páscoa!

Luís Pereira  -  Daniel BoalLuís Pereira  -  Daniel Boal

comunidade
portuguesa eleita
a melhor de Montreal
E bom, a eleição não durou mais do que um dia. O 

dia das mentiras. Esperamos que ninguém tenha 
verdadeiramente acreditado. Porque deverá ser um 
“extraterrestre” ou demasiado ingénuo. Para ajudar 
aqueles que desconheçam o como e o porquê, que o 
primeiro de Abril se transformou no dia internacional 
das mentiras, leiam o que segue:
Pequena história do peixe de Abril para os que isto 

interessa… foi na semana passada! 
PEIXE de ABRIL: Em 

França, conta-se que até 
1564, o ano começava a 
1 de Abril. Neste ano, o 
rei Charles IX decidiu al-
terar o calendário. O ano 
começaria doravante a 1 
de Janeiro. Assim, a 1de 
Janeiro de 1565, todos 
se desejaram “bom ano”, 
fizeram-se presentes, de-

ram-se abraços, da mesma maneira que num início 
de ano. Apenas quando chegou o 1 de Abril, alguns 
pequenos brincalhões, tiveram a ideia de fazerem 
ainda presentes, dado que era a esta data que antes se 
fazia. Mas, como eram brincalhões e que este não era 
já “o verdadeiro” início do ano, os presentes foram 
falsos presentes “para rir”, sem valor. A partir deste 
dia, contam, cada ano, a 1 de Abril todos, grandes e 
pequenos, tomaram o hábito de fazerem gracejados e 
farsas. Como a este período do ano, no início do mês 
de Abril, em França, a pesca é proibida, porque é o 
período de reprodução dos peixes, alguns tinha tido 
como ideia de fazer farsas aos pescadores lançando 
arenques no rio. Fazendo aquilo, deviam talvez gritar 
“Peixe de Abril!” e o costume “do Peixe de Abril” 
permaneceu. Hoje, não põem mais arenques em água 
doce, mas pendura-se mais o mais discretamente pos-
sível, pequeno peixe de papel na costas das pessoas 
que se passeiam às vezes todo o dia com este “Peixe 
de Abril” e que faz bem rir os outros. Alguns con-
tam também que “o peixe de Abril” ter-se-ia tornado 
“peixe” porque no início do mês de Abril a Lua sai do 
signo zodiacal dos Peixes. RM

UMA vISITA à IGREjA SAINT AMbROISE

em Domingo de Ramos
“Tão perto, contudo tão longe”, 

é o que apetece dizer do facto de 
eu só agora ter visitado o templo 
em referência, desde que passou 
a oferecer serviços religiosos 
aos portugueses por um pároco 
compatriota, não obstante resi-
dir a escassos minutos. A minha 

doença, o horário das missas, entre outros, infelizmente 
tem obstado a que pudesse aparecer mais cedo.Todavia, 
e como também diz o nosso povo, tarde é o que nunca 
chega e o que chega nunca é tarde.
Como os meus netos me não puderam visitar neste do-

mingo, tal como vem sendo tradicional, proporcionou-
se-me finalmente ir à missa do meio-dia.
Constituía a equipa sacerdotal e de acólitos para este 

Domingo de Ramos, respectivamente, José Carlos Dias, 
Orlando Resendes, João Pereira, António Pereira e Dil-
son Mayunga.
Ao chegar, impressionou-me desde logo a afluente 

assembleia de cristãos presentes, com o templo prati-

camente cheio deles e delas, vindos das mais distantes 
localidades da comunidade, sinal da popularidade que 
goza o padre Carlos Dias; e radiante fiquei também 
quando logo se me deparou no altar o promissor coral 
dos Pequenos Cantores, constituído por uma quinzena  
de elementos, sinal mais que evidente de que ali se tem 
estado a fazer algo de muito positivo para atrair a nossa 
juventude.
Era, também e aliás, o Dia Mundial da Juventude Cris-

tã.
“Este Domingo é chamado Domingo de Ramos - anun-

ciou o padre Carlos - por ser a procissão dos Ramos 
a cerimónia mais importante em Jerusalém. É também 

conhecido por Domingo da Paixão - continuou -, por 
em Roma, a cerimónia principal ser a Missa com a lei-
tura da Paixão”.
“Aclamemos a Cristo como Messias e acompanhemo-

l’O na oferta da Sua vida, como Servo obediente à von-
tade do Pai”.
E assim se desenvolveu todo o ritual da mui nobre mis-

sa desse dia, em cuja homília o padre Carlos, principan-

do por relevar o grande amor de Quem morreu por nós, 
sublinhou ainda de como o mundo está regressando ao 
paganismo, distanciando-se assim de Deus. Deu, como 
um dos exemplos, os casos da crianças que têm sido 
assassinadas ultimamente pelas próprias mães.
 Para quem desconhece tal facto, a Igreja Saint Am-

broise fica situada no 1215 Rue Beaubien, na fregue-
sia de Rosemont/ La Petite Patrie. Para quaisquer in-
formações, poderão contactar o padre responsável para 
a comunidade portuguesa, o pároco Carlos Dias, tel. 
514.382.0128.
Votos de uma Santa Páscoa para todos os nossos lei-

tores e comunidade em geral, repleta da paz e do amor 
de Cristo.

António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com



13A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 8 de abril de 2009

páscoa, ovos, coelho e chocolates

Pessoalmente consideramos 
Páscoa um evento histórico 

a partir da descrição bíblica do 
capitulo 12 do livro de Êxodo. 
Temo-lo dito várias vezes, e 
também já o focámos neste jor-
nal. Datas, contrastes litúrgicos, 
modos e costumes religiosos 

continuam a ser motivo de discussão, e a contenda é 
facto diante dos nossos olhos. Porém, não deixará de ter 
interesse insistir no facto, também histórico, de que Je-
sus Cristo “nossa Páscoa”, ou “nosso Cordeiro pascal, 
foi imolado” (1ª Cor.5:7), e é pessoa viva e activa, que 

ressuscitou:  --nosso Deus! Não é um  objecto litúrgi-
co, objecto de bolso para dar sorte e livrar de perigos, 
ou imagem de peanha para sacrifício. Também não é 
uma colectânea de frases bem escritas para relembrar 
cada ano. É a pessoas que “com uma única oferta (a da 

sua vida) aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo 
sacrificados” (Hebreus 10:14). Nós vivemos com Ele, 
e Ele vive em nós (2ª Cor.13:4). O conselho bíblico é: 
“Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, 
e sim com os asmos da sinceridade e da verdade” (1ª 
Cor.5:8).
Como no Natal em brinquedos, cartões de votos e ofer-

tas, na Páscoa, o comércio tira proveito semelhante com 
artefactos de chocolate e ovos coloridos. Antigamente 
os povos do Mediterrâneo, e os chineses, tiveram como 

J.J. Marques da Silva 
jjmarquesdasilva@avozdeportugal.com

hábito dar ovos uns aos outros, coloridos, para comemo-
rar o início do ano. O ovo tem sido um símbolo de vida, 
desde longa data, e os cristãos, supostamente desde o 
concílio de Niceia, em 325, aceitam o ovo e o coelho 
como representando a vida e a fertilidade, e daí a ressur-
reição de Jesus como semelhança atribuída... Com vista 
no lucro, o comércio e a indústria trataram do progresso 
nos artefactos, e associaram o chocolate que as civiliza-
ções maia e asteca consideravam sagrado. 
Claro que não pugnamos por uma proibição comercial, 

ou consumo e oferta dessas iguarias entre amizades, 
mas distinguimos que não há relação histórica com o 
“Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”: Jesus! 
(João 1:29). Nosso coração e inteligência pode distin-
guir o sacrifício de Jesus, e aproveitar a oportunidade de 
satisfazer o gosto pessoal com as iguarias, que não têm 
relação alguma com o facto histórico da lª Aliança, que 
foi portentosa libertação dum povo escravizado, nem 
paralelo com o calvário de Cristo redentor, em propicia-
ção de vidas separadas de Deus, na 2ª Aliança, mortas 
em seus pecados, beneficiando, desde então, em novida-
de de vida, duma ressurreição futura e gloriosa, com a 
salvação após ter aceitado Jesus como Salvador.
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HORÁRIO DAS FESTAS 

ATENDIMENTO 
  
Dia 10 de Abril –  
6a feira Santa 

F E C H A D A 

  
  

A toda 
a comunidade 

portuguesa  
votos de uma 

FELIZ PÁSCOA 

4244, boul. St-Laurent                Montréal    Québec      
H2W 1Z3 

Tel : (514) 842-8077   Fax: (514) 842-7930   
Câmbio: (514)842-2854 

No prosseguimento deste trabalho que se insere num 
plano mais vasto de melhor fazer conhecer—é o 

nosso objectivo—os mais significativos organismos por-
tugueses, debruçar-me-ei  hoje sobre o capítulo relativo 
à primeira presença da CEPM no boulevard de Saint-
Laurent.
Mesmo se responsável de um outro importante organis-

mo criado, trabalhado e mantido por portugueses, terá 
afirmado que o mesmo não é pertença da Comunidade 
portuguesa, insisto na afirmação contrária. Tudo, quanto 
os portugueses criaram e mantêm com mais ou menos 
dificuldade e esforço, é Português. Os piratas, que os há 
bastantes também por aqui, devem quedar-se pelas Ca-
raíbas. É porém um outro caso a ser escalpelizado pos-
teriormente.

Bifurcando para ao tema principal que nos ocupa neste 
momento, chegámos na edição anterior ao ano de 1973, 
altura em que a Caixa de Economia mudou as suas ins-
talações para o 3956 do boulevard. Os rins da instituição 
não eram ainda muito sólidos mas o futuro começava a 
mostrar-se mais risonho. Graças ao porta-a-porta que se 
continuou a realizar, os activos iam aumentando, a permi-
tir um movimento de capitais que aplicado em emprésti-
mos e hipotecas, geraram desenvolvimento e dinheiro. A 

confiança estabelecia-se pouco a pouco.
Para isso contribuíram novos serviços e o aumento das 

horas de funcionamento. Todavia, mesmo se existia um 
horário fixo, nunca se negou a entrada a um membro de-
pois da porta fechada. Deve no entanto ter-se em conta de 
que nesse tempo, todo o trabalho era feito manualmente o 
que, logicamente, facilitava esse tipo de acções. Nos tem-
pos de hoje, com a mecanização e tecnologia informáti-
ca, seria impensável proceder assim. E é importante esta 
ressalva sobretudo para aqueles que porventura vejam 
erradamente neste trabalho, uma fantasmagórica oportu-
nidade de aplicar aquele provérbio árabe que diz, mais ou 
menos isto “A árvore quando está a ser cortada, obser-
va com tristeza que o cabo do machado é de madeira”. 
Ora, se consideramos que existem pontos que deveriam 
ser alterados em benefício dos membros, não há intenção 
de minimizar os serviços prestados na actualidade, pela 
instituição de todos nós.
Um ponto curioso é que a Caixa nesse tempo, não pos-

suía cofre-forte. E muitas vezes quando o dinheiro não 
chegava para servir a clientela, precisamente porque não 
era possível ter grandes reservas de capital por não ha-
ver cofre onde guardar, tinha-se de recorrer, nos dias de 
maior movimento, aos comerciantes portugueses mais 
abastados, a fim que emprestassem o necessário durante 
3 ou 4 dias. Diga-se numa passagem rápida, de que sem-
pre existiu uma excelente cooperação entre os dirigentes 
da Caixa e certos comerciantes, que acreditavam na ini-
ciativa tomada em 1968, que levou à abertura oficial da 
CEPM a 9 de Janeiro de 1969.
Como nesses primeiros anos não havia fundos para 

grandes publicidades, eram feitos e colocados nas casas 
comerciais, cartazes das promoções de depósitos a pra-
zo com juros bonificados em relação aos bancos, para se 
angariarem capitais a aplicar em empréstimos. Outras ve-

Dossiê: caixa de economia 2
Raul Mesquita
rmesquita@avozdeportugal.com

zes, também, não havendo capital próprio para emprestar, 
recorria-se a agentes imobiliários, para que estes fizessem 
depósitos a prazo, que serviriam depois os seus clientes 
que adquirissem prédios. Como afirma Casimiro Xabre-
gas “Neste período, a presença de Celestino da Andrade 
foi primordial na Caixa”. O tempo passando célere, as 
actividades financeiras fortificando-se a contento, fize-
ram os dirigentes visar mais alto. Pensaram então dar à 
Caixa, instalações próprias, vastas, modernas, funcionais 
e definitivas. Formou-se para isso uma Comissão, que 
deveria encontrar o local ideal e o projecto mais conve-
niente para o alcance de tal objectivo. Encontrado o ter-
reno adequado, realizaram-se encontros com dirigentes 
da Federação que no início não ficaram embalados com 
a ideia. Eram mesmo opostos a isso. Não acreditavam 
na capacidade lusa. Todavia, tinham pela frente gente 
que não se deixava manipular e que frontalmente exigia 
consideração e respeito pelo Querer Português. Desse 
modo, confrontados com a firmeza dos administradores, 
cederam e colaboraram no projecto com um empréstimo 
de 500 mil dólares para a aquisição, demolição de velha 
casa existente na rua Clark e construção do actual edifí-
cio. Será dele que tratarei na próxima semana.

Foi neste local que se estabeleceu em 1973 a CEPM
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3000$ angariados no oriental
Diamantino de Sousa
jornal@avozdeportugal.com

Ultimamente o cancro tem 
feito as suas razias e os 

tempos difíceis também têm 
passado pelos associados do 
Clube Oriental. Assim realizou-
se no passado dia 4 de Abril de 
2009 na sede do clube uma noite 
de angariação de fundos destina-

dos ao departamento de cuidados paliativos do Hospital 
Geral de Montreal.
Esta noite, foi o momento de efectuar uma homena-

gem à memória de “Kina Alves” que após uma longa 
batalha contra esta doença veio a falecer em Março de 
2008 naquele estabelecimento hospitalar. 
Num espírito de solidariedade para com esta causa 

filantrópica vários intérpretes amadores e outros mais 
conhecidos da nossa comunidade oferecerem-se para 

gratuitamente abrilhantarem esta noite que foi constitu-
ída de duas partes. 
Na primeira parte tivemos a oportunidade de houver 

cada um com dois fados, Victor Vilela, Manuel Luis, 
Jorge Saraiva, Joaquim Silva, Fátima Marote, Carlos 
Rodrigues e Herlander Gonçalves todos eles acompa-
nhados pelos guitarristas Manuel Luís, Manuel Travas-
sos e Tony Melo. A finalizar essa primeira parte constou 
com a actuação de José Gil que cantou dois fados can-
ção.
Na segunda parte, a plateia pode passar o resto do se-

rão com a actuação de Duarte Froias acompanhado pelo 

DJ Fernando Vinagre que abrilhantaram o resto da noite 
com um baile até altas horas da madrugada.

Além da participação da comunidade portuguesa, tam-
bém se encontravam presentes na sala pessoas de ou-
tras nacionalidades que adoraram a noite. De realçar a 
presença na sala de duas representantes designadas pelo 
Hospital Geral de Montreal (Suzan Sweitzer e Sandra 
Watson) que no fim da primeira parte subiram ao pal-
co para agradecer a realização do evento e explicar em 
poucas palavras o que este tipo de actividade pode aju-
dar no seu trabalho quotidiano.
Segundo podemos apurar, a apreciação do espectáculo 

foi excelente e sobressai pelo silêncio aquando da actu-
ação dos fadistas, o que nem sempre se encontra aquan-
do destes eventos. De mais, é de realçar o acolhimento 
que o público fez a um fado escrito pelo Victor Vilela 
especialmente dedicado à Kina Alves que têm como ti-
tulo “A Lutadora”.
Depois de alguns anos quase no esquecimento, as noi-

tes de fado neste modelo é um género musical que afinal 
agrada a alma dos frequentadores do Clube Oriental e 
volta a estar na moda.
Parabéns ao Oriental por este espectáculo e a todos os 

artistas presentes que querendo também contribuir para 
esta causa além de actuarem gratuitamente também qui-
seram pagar o seu ingresso, o que fez que no fim o Di-
rector do clube, Duarte Sousa pode remeter um cheque 
de 3.218$ às representantes do Hospital.

ASSEMblEIA-GERAl EM STE-THÉRèSE

fim da associação? 
Não é desta vez…

Domingo 5 de Abril, pelas 15h30, um encontro onde 
havia mais ao menos 40 pessoas numa importante 

reunião sobre o futuro da associação desta pequena cida-
de que se chama Ste-Thérèse, a 15 minutos de Montreal. 
Grandes dívidas por todos os lados que desanimaram a 

direcção; problemas inter-
nos, como as quotas dos 
membros – ainda nenhum 
membro pagou a sua quota 
este ano… Relembramos 
que a comunidade está en-
velhecendo e que dentro de 
pouco tempo, haverá mais 
idosos e é difícil ter uma as-
sociação onde ninguém, ou 
quase ninguém, paga a sua 
quota. Tudo isto, e muito 
mais, fez com que esta as-
sociação se encontre nesta 

situação muito perigosa.  Durante a reunião, encontrámos 
o novo grupo que vai reanimar esta associação e a remeter 
a andar na boa direcção. Lamentamos que nos dois últimos 
anos estejamos a ver enormes problemas na comunidade, 
e as várias associações estão com dificuldades em manter 
membros que paguem ou encontrar novos membros e no-
vas direcções. O novo conselho administrativo é composto 
de Jorge Costa, presidente; Armando Melo, vice-presiden-
te; Emmanuel Costa, tesoureiro e Ponel Rony, secretário. 
Henrique, Normand, Normand Fonseca e Sandy Andrade 
são directores. Fernando Rodrigues e Emanuel Cabral são 
os dois conselheiros fiscais. Carlos Santos, Steve Vieira, 
Nelson Tavares, Virginio Pereira, Tony Sydor, Rui Cabral, 
Fernando Ribeiro, José Nobrega, Bryan Soares, Karine 
Cabral, Manuel Medeiros, João-Manuel Andrade e Jessica 
Oliveira Costa são os benévolos que vão assistir durante o 
ano para redourar esta associação. Um grande discurso de 
esperança do novo presidente e de uma nova geração que 
iniciou domingo passado.

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com
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Pedra Filosofal
Eles não sabem que o sonho

é uma constante da vida
tão concreta e definida

como outra coisa qualquer,
como esta pedra cinzenta
em que me sento e des-

canso,
como este ribeiro manso
em serenos sobressaltos,

como estes pinheiros altos
que em verde e oiro se 

agitam,
como estas aves que 

gritam
em bebedeiras de azul.

eles não sabem que o 
sonho

é vinho, é espuma, é 
fermento,

bichinho álacre e sedento,
de focinho pontiagudo,

que fossa através de tudo
num perpétuo movimento.

Eles não sabem que o sonho
é tela, é cor, é pincel,
base, fuste, capitel,

arco em ogiva, vitral,
pináculo de catedral,

contraponto, sinfonia
máscara grega, magia,

que é retorta de alquimista,
mapa do mundo distante,
rosa-dos-ventos, Infante,

caravela quinhentista,
que é cabo da Boa Espe-

rança,
ouro, canela, marfim,
florete de espadachim,

bastidor, passo de dança,
Colombina e Arlequim,

passarola voadora,
pára-raios, locomotiva,
barco de proa festiva,
alto-forno, geradora,

cisão do átomo, radar,
ultra-som, televisão,

desembarque em foguetão
na superfície lunar.

Eles não sabem, nem 
sonham,

que o sonho comanda a 
vida,

que sempre que um ho-
mem sonha

o mundo pula e avança
como bola colorida

entre as mãos de uma criança.
In Movimento Perpétuo, 1956

A DESCObERTA DA NOSSA lITERATURA

aBRil, o mês de todas as esperanças

Este mês de Abril é muito im-
portante para o mundo, para 

os portugueses  e em particular 
para os portugueses de  Montreal.
No dia 2, numa reunião alargada 

do G-20, que reuniu os países mais 
poderosos do planeta, tomaram-se 
decisões que, bem aplicadas, po-

derão num futuro próximo, transformar radicalmente a 
face da Terra e instaurar uma nova ordem mundial pre-
cursora de uma era de maior justiça. A Páscoa, marco 
profundo da cristandade, com a sua mensagem de ressur-
reição, vem-nos relembrar que toda a mudança, para ser 
duradoura e sustentável com agora está na moda dizer, 
tem de se apoiar nos valores insubstituíveis do amor, da 
fraternidade e da compaixão, sem os quais não poderá ha-
ver justiça e igualdade. Para os portugueses, comemorar 
a data histórica do 25 de Abril, dia em que o Movimento 
dos Capitães restituiu ao país os direitos e as liberdades 
fundamentais, é hoje, tantos anos passados, fundamental-
mente, relembrar o fim de uma época tenebrosa que du-
rou um longo meio século de obscurantismo e servidão.
Finalmente, para nós, portugueses e lusodescentes de 

Montreal, este ano o 25 de Abril será, coincidentemen-
te, também enorme motivo de regozijo pela inauguração 
oficial do Bairro Português, sonho pelo qual tanta gente 
se bateu ao longo dos anos. Ficarão abertas as portas para 
um mais amplo reconhecimento do valor e da contribui-
ção da Comunidade Portuguesa para a construção da so-
ciedade que nos acolheu.  Em mês tão frutuoso e repleto 
de esperança, só a Pedra Filosofal, do poeta António Ge-
deão, cantada pela primeira vez, em 1969, por Manuel 
Freire, parece adequada para celebrar tanta promessa de 

dias melhores. É também uma forma de homenagear to-
dos aqueles que, contra adversidades e tormentas, nunca 

desistem de sonhar e de buscar no cadinho da vida o eli-
xir da felicidade.

Manuel Carvalho
jornal@avozdeportugal.com
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CRÓNICAS DA bEIRA AlTA

e hoje um pouco de cultura…
Manuel de Sequeira Rodrigues
jornal@avozdeportugal.com

Sempre que se 
fala em cul-

tura, entenden-
do-se por cultura 
aquilo que resiste 
ao tempo e cons-
titui a parte mais 
nobre da existên-

cia humana, as reacções dividem-se. Há 
quem não consiga ser feliz sem vivência 
cultural e também há os que sustentam 
que a cultura «é para os ricos, eu tenho é 
de ganhar a vida».
Mas cultura é muita coisa. Por exemplo, 

o respeito pelo património, pelas festivi-
dades populares e religiosas, pelo folclo-
re, pelo legado dos que se celebrizaram 
pela sua conduta, pelos contos, histórias 
e ditados do povo, transmitidos oralmen-
te de geração em geração. 
As manifestações culturais podem, no 

entanto, assumir outras formas mais alar-
gadas, mais elaboradas, constituindo nes-
tes casos a expressão sublime da arte em 
geral, da literatura, do teatro, do cinema, 
da música. 
Entendida deste modo, as pessoas as-

sociam de imediato a cultura às grandes 
cidades.
Quem pode e tem nisso prazer gosta de 

ir apreciar um espectáculo na Broadway, 
em Nova Iorque, uma ópera no Scala de 
Milão, o Festival de Jazz em Montreal, 
Canadá, considerado um dos melhores 
do mundo, um teatro em Londres ou em 
Paris, enfim, há um nunca acabar de pos-
sibilidades, qual delas a melhor. 
Por cá, Lisboa e o Porto são as cidades 

que, pela sua dimensão populacional e 
poder económico, mais preparadas estão 
para o desenvolvimento da cultura e para 
a diversidade de oferta cultural. 
Na realidade é nos grandes centros ur-

banos, aqui como no estrangeiro, que 
a existência de um valioso património 
histórico, de geniais obras de arquitectu-
ra, de museus, fundações culturais e/ou 
científicas, seminários, conferências, ex-
posições, lançamentos de livros, recitais 
de poesia, espectáculos de música, teatro 
e cinema, lhes dá uma posição de peso e 
relevo culturais. 
A matriz cultural visense
Viseu é a capital do nosso distrito. Não 

tem a preponderância de uma grande me-
trópole, mas tem riqueza e passado his-

tóricos que a impõem, com respeito, aos  
olhos dos portugueses com respeito. 

E porquê? Muito provavelmente porque 
os montes que a rodeiam foram o «chão» 
onde Viriato se afirmou como o bravo 
lusitano que lutou pela liberdade do seu 
povo, pagando com a vida a ousadia. 
Viriato é um herói que todos os portu-

gueses associam às terras frias, monta-
nhosas e difíceis do distrito. As suas ori-
gens estão rodeadas de alguma neblina, 
mas esta é uma questão para ser estudada 
pelos investigadores. A nós interessa o 
que Camões dele disse
em Os Lusíadas: pastor já foi de gado, 

destro na lança mais que no cajado.
Melhor a lutar contra o romano do que 

pastor, Viriato legou-nos a vontade de 
sermos nós a gerirmos o próprio desti-
no. Esta é uma herança cultural fantásti-
ca, que merece ser valorizada e deve ser 
transmitida às gerações mais jovens.
Viseu tem outros símbolos culturais. 

O pintor Vasco Fernandes, mais conhe-
cido por Grão Vasco, e que nasceu pro-
vavelmente na cidade, é outro símbolo e 

a maior referência da pintura portuguesa 
do século XVI.
Deixou-nos várias obras, que ombreiam 

com as pinturas europeias da mesma épo-
ca, e que podem ser apreciadas no Museu 
de Lamego, na igreja matriz de Freixo de 
Espada à Cinta, no mosteiro de Salzedas 
e na sacristia do Mosteiro de Santa Cruz 
de Coimbra, onde se encontra o magnífi-
co retábulo Pentecostes.
Mas é o Museu Grão Vasco, situado 

no antigo Palácio dos Bispos, ao lado 
da majestosa Sé de Viseu, que contém a 
mais significativa parte das suas criações, 
nomeadamente as suas obras-primas, os 
retábulos S. Pedro e Adoração dos Ma-
gos.
Num outro plano, não podemos deixar 

de mencionar um dos símbolos do des-
porto nacional e o primeiro português a 
ganhar uma medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos - Carlos Lopes, natural de Vil-
demoinhos, distrito de Viseu. 
Todos nos recordamos da emoção que 

sentimos, com os olhos presos na televi-
são, quando, em 1984, em Los Angeles, 
cortou a meta da maratona em primeiro 
lugar. Foi um país inteiro a rever-se no 
feito de um português, de origens hu-
mildes, que chegou ao topo do prestígio 
desportivo pelas suas capacidades de tra-
balho e de perseverança, por querer su-
perar-se a si mesmo, por querer ir sempre 
mais além.
Propositadamente deixámos para último 

lugar o plano espiritual - outra dimensão 
da cultura - por sabermos como este as-
pecto é importante para a população do 
nosso distrito, modelada pela matriz reli-
giosa do catolicismo. 

E neste quadro referiremos o exemplo 
de um cidadão natural de Pindelo dos 
Milagres, de modestas origens, que é 
hoje bispo de Viseu, D. Ilídio Leandro. 
Este facto muito honra os pindelenses e 
também todo o distrito de Viseu. 
Adepto da mensagem de S. Paulo, D. 

Ilídio Leandro apelou em Nota Pastoral 
à «generosidade dos sacerdotes e dos 
cristãos leigos e religiosos», propondo 
a constituição de um «banco de solida-
riedade», com vista a minorar as conse-
quências dos que, neste tempo de crise, 
ficaram sem emprego.
Familiarizado com as virtualidades das 

novas tecnologias, o bispo de Viseu, no 
site da diocese, reflecte uma grande aten-
ção à realidade do mundo actual, quando 
afirma querer «estar em rede com as pes-
soas e comunidades desta Diocese, mas 
também com as pessoas e as Igrejas do 
nosso país e do Mundo, conscientes de 
que a globalização é uma possibilidade 
de construir e viver a solidariedade», 
numa visão de ecumenismo que é um 
dos legados mais fortes que o Concílio 
do Vaticano II deixou à Humanidade.

Bispo de Viseu
d. ilídio leandro
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RESTAURANTE SOlMAR 

37º festival de abril em
portugal, uma viagem certa

Há três anos, encontrei um 
Português de Toronto que 

queria saber onde estava o restau-
rante português no Velho-Mon-
treal, o Solmar… Eu respondi-lhe 
que estava ao lado da Praça Jac-
ques-Cartier, na rua Saint-Paul, e 
que ele certamente não podia dei-

xar de ver a Bandeira Portuguesa. Ironicamente, foi na 
semana passada, a 31 de Março, que entrei pela primeira 
vez nesse restaurante português.
Este ano, o restaurante Solmar apresenta o seu 37º Fes-

tival de Abril em Portugal. Foi no quadro do lançamento 
desse Festival que pude conhecer o Solmar, que é um 
restaurante mítico e conhecido em toda a comunidade. 
O Festival de Abril em Portugal é um prato de cozi-
nha com sentido simbólico. O festival sabe aproveitar 
a Primavera e o nascimento das primeiras flores, para 
acompanhar o som e a voz da saudade, que é o Fado. O 
sítio é, por ele mesmo, próprio ao som do Fado, porque 
oferece o espírito fadista com o estilo da sala a dar uma 
impressão de casa de fado de Lisboa, ou de se imaginar 
numa sala em Portugal. 
Na prática, haverá todos os dias um fadista para acom-

panhar, com o seu excelente talento, a cozinha do res-
taurante e o pianista convidado, Fernando d’Almeida. 
Neste lançamento, a assistência na sala teve a oportu-
nidade de ouvir a linda voz e o talento incontestável de 
Jordelina Benfeito. Ela soube oferecer uma viagem ao 
país imaginário da Lisboa antiga. O talento de um/a ar-

tista reconhece-se quando ele/a oferece ao ouvinte um 
mundo onde a imaginação é livre e descansada. Para 
acompanhar a voz de Jordelina Benfeito, o som das vio-
las de José João e de Luís Costa são importantes para 
completar a viagem ao mundo imaginário da música.
Por seu lado, o pianista Fernando d’Almeida ofereceu 

uma prestação excelente e uma variedade de músicas. 
O seu reportório de baladas francesas foi interessante e 
em harmonia com a ideia de criar uma mistura fina para 
essa noite.

Não se preocupem, o restaurante Solmar não é só mú-
sica, na verdade oferece também uma cozinha extraor-
dinária, com uma equipa eficaz e um simpático serviço 
à mesa, sempre sorridente e com uma boa palavra. São 
esses detalhes que fazem o sucesso e a reputação dum 
restaurante, e o Solmar respeita com muito brilho essas 
qualidades de um bom serviço. 
 Eu fiquei contente com a noite que lá passei, e adorei 

sobretudo a minha viagem por Portugal no Solmar. Es-
pero que o meu amigo de Toronto (e todos os outros) 
tenha tido a oportunidade de aproveitar, durante a sua 
passagem por Montreal, dessa magnífica viagem tam-
bém, porque senão, ele perdeu uma boa ocasião.
Todos os parabéns ao senhor David Dias, e que conti-

nue a fazer conhecer as nossas culturas musical e culi-
nária aos quebequenses e aos turistas do mundo inteiro.

Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

SUDOKU

PAlAvRAS CRUzADAS

SOlUçõES

solução cruZAdAs:
HoriZontAis: 1. Bezoar, Azal. 2. Enodo, Ar, 
Bi. 3. Lene, Alva. 4. Aa, Agiota. 5. Lise, Ramo. 
6. Oc, Na, Ba, Or. 7. Prov, Raro. 8. Inerir, Gr. 9. 
Unir, Miou. 10. Em, To, Lavar. 11. Elfo, Calaza.
VerticAis: 1. Bel, Pop, CEE. 2. Enea, Cri, 
Ml. 3. Zonal, ONU. 4. Ode, Invento. 5. Ao, Asa, 
Rio. 6. Age, Rir. 7. Ali, Bar, La. 8. Arvorar, Mal. 
9. Ata, Ogiva. 10. Ab, Amo, Roaz. 11. Lio, Oro, 
Ura.

HoriZontAis: 1. Concreção calcária que se forma no estômago, intestinos 
e vias urinárias dos quadrúpedes e que outrora era considerada como antído-
to. Casta de uva branca cultivada no Norte de Portugal. 2. Que não tem nós. 
O espaço aéreo. Bismuto (s.q.). 3. Suave. Alvorada. 4. Palavra havaiana que 
designa lavas ásperas e escoriáceas. Especulador de fundos. 5. Terminação 
gradual e lenta da febre. Ramificação. 6. Língua falada outrora ao sul do Loire. 
Contr. da prep. em com o art. def. a. Bário (s.q.). Suf. de agente ou profissão. 
7. Provincianismo (abrev.). Escasso. 8. Ser inerente. Grosa (abrev.). 9. Juntar. 
Gemeu (gír.). 10. Sobre. Banto ou bantu. Purificar. 11. Génio que simboliza o 
ar, na mitologia nórdica. Cada um dos filamentos albuminosos que partem da 
gema para os pólos do ovo.
VerticAis: 1. O m. q. belo. Conjunto de formas musicais, surgidas nos anos 
50, com grande impacto na Juventude. Comunidade Económica Europeia. 2. 
Pref. que exprime a ideia de nove. Presumi. Mililitro (abrev.). 3. Relativo a zona. 
Organização das Nações Unidas (sigla). 4. Composição poética de assunto 
elevado e destinada ao canto. Invenção. 5. Contr. da prep. a com o art. def. o. 
Protecção (fig.). Curso de água natural. 6. Actua. Gracejar. 7. Naquele lugar. 
Unidade de pressão no sistema C.G.S. Lantânio (s.q.). 8. Desfraldar as velas 
para a partida. Doença. 9. Fruto da ateira. Figura arquitectónica formada por 
dois arcos iguais que se cortam superiormente. 10. Pref. de afastamento. Pa-
trão. Género de mamíferos cetáceos a que pertencem a toninha e o golfinho. 
11. Atilho. Discurso. Larva que se cria nas feridas dos animais (Brasil).

Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus 
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo 
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de 
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio, 
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência 
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males fl uidos 
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com 
Talismãs fortíssimos para todos os fi ns! Considerado um dos 
melhores Profi ssionais no Canadá e estrangeiro, consultado 
por vários colegas devido às minhas previsões serem exac-
tas e os tratamentos efi cazes.                       Falo Português.

aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa
Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755
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os segredos de um cabelo bonito
O cuidado é o segredo para a beleza dos cabelos, diz 

Paulo Vieira, que criou os penteados do Portugal 
Fashion e que partilhou com o jornal algumas dicas para 
ter o look certo. Segundo este especialista, a grande ten-
dência é “o natural”: “Os cabelos voltam a ser um pou-

co mais compridos. Ainda se vão ver muito dentro do 
carré, mas já bastante desestruturado”, revela. A base 
do corte é cada vez mais direita: “Podem ser mais ou 
menos escadeados, para que se possa brincar um pouco 
mais e não ter o mesmo look todos os dias”. 

Paulo Vieira sublinha que, ao con-
trário do que acontece com a roupa, 
a moda dos cabelos “sofre muitas in-
fluências”, pelo que de um momento 
para o outro “tudo pode mudar”. O 
jornal quis saber um truque para quem 
tem pouco tempo para mudar de pen-
teado depois de um dia de trabalho e 
antes de um evento à noite: “A forma 
mais simples é prender um bocado 
do cabelo ou até todo. Dá sempre um 
certo ar glamoroso, mas descontraí-
do acima de tudo”.
“Tem de ficar entre um ar comple-

tamente blasé e um ar de efeito de 
cabeleireiro. Não pode ser nem de-
masiado penteado, nem demasiado 
estruturado”, avisa. Em termos de 
cores, Paulo Vieira diz que prefere 
utilizar “ligeiras variações de tons”: 
“Gosto de brincar com diversos tons, 
dar diversas matizes, mas que estejam 
de acordo, ou com o tom natural, ou 
com o tom com que a pessoa pinta”. 
E deixa um conselho: “Nada de muito 
drástico”.
“Sou defensor de cabelos bonitos e 

bem tratados. Para se ter uma cor bo-
nita é preciso que se trate muito bem 
o cabelo. É fundamental fazer muitas 
máscaras. Os cabelos ficam bonitos 
quando têm brilho”, conclui.

ANEDOTAS DO lUIS

FOTO DA SEMANA

O Polícia de trânsito faz parar um automóvel, guiado por uma senhora.
“Está multada! Vai a mais de 100 quilómetros à hora!”
“É impossível, senhor guarda! Só saí de casa há dez minutos”

O marido diz à mulher na hora do jantar: “Este é o meu prato preferido!”
“Mas tu já disseste isso dos outros dois.  Mas afinal quais são os pratos 
que não são os teus preferidos?”
“Os pratos vazios!”

Um homem diz “Eu sou o Rei do petróleo”
Responde um outro “Por amor de Deus, afaste-se, que eu sou o rei dos 
fósforos!”

O médico pergunta ao seu paciente: “Então, sente-se bem com a receita 
que lhe dei?”
“Muito bem senhor doutor. Só sinto o meu corpo pegajoso e cheio de 
formigas. O senhor doutor mandou-me tomar banhos de água doce e a 
minha mulher tem deitado três quilos de açúcar por cada banho!”

P: Porque é que os Alentejanos treinam futebol na piscina?
R: Para poderem treinar lances em profundidade.

P: Como se chama uma morena entre duas loiras? 
R: Uma intérprete. 

P: Como se chama uma loira entre duas morenas? 
R: Um bloqueio mental.
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M E M O R A N D U M

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
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        514.672.4687
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
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
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

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Aide juridique                                    514.842.2233
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Normas do trabalho                           514.873.7061

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

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  de Mtl                         514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Comunidade Angolana de Montreal

514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

Portuguesa Brossard    450.659.4359
Portuguesa de Laval            450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

eNSiNo

Igreja Baptista Portuguesa        514.484.3795
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

7 de abril de 2009
1 euro = caD 1.660000

colABore com o 
nosso JornAl

SeRviÇoS coNSUlaReS
consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq. Suite 1700           499-0968
consulado Geral de Portugal montreal
2020 Université, 24andar                       499-0359
embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa                    1 (613) 729-0883

†

CANTINHO DA POESIA

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
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour            514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Virgínia Bernardo Fernandes Branco
1918 – 2009

Faleceu em Montreal, no dia 4 de Abril de 2009, 
com 90 anos de idade, Virgínia Bernardo Fernan-
des, natural de São Lourenço, Salvador, Ponte 
da Barca, Portugal, viúva de Manuel Domingues 
Branco. 
Deixa na dor suas filhas e filhos: falecido José 
(Carolina), António (Maria), Jaime (Angelina), 
Palmira (António), Maria (António), Rosa (José), 
Célia (Marc), Joaquim; seus 20 netos e 25 bis-
netos, cunhadas, assim como muitos familiares e 
amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
4231, boul. st-laurent, montreal
514.277.7778   www.memoria.ca
Pedro Alves

O serviço fúnebre decorreu segunda-feira, dia 6 de Abril de 2009, após 
missa de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério 
Le Repos St-François d’Assise.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 12 de Abril de 2009, 
às 12 horas, 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.

† carlos rodrigues
Faleceu em Montreal, no dia 3 de Abril de 2009, 
com 81 anos de idade, Carlos Rodrigues, natural 
de São Roque, São Miguel, Açores, esposo de 
Eduarda Martins. 
Deixa na dor sua esposa, sua filha Venilia (João 
Frias), suas netas Suzie e Christine (José Paul 
Melo), sua irmã Fátima Rodrigues, suas cunhadas 
Cidaliza (Manuel Coelho) e Ângela de Melo, 
sobrinhos (as), assim como outros familiares e 
amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
3254 Bellechasse, montreal
514.277.7778   www.memoria.ca
eduino martins

O serviço fúnebre decorreu segunda-feira, dia 6 de Abril de 2009, após 
missa de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Mausoléu 
Esther-Blondin, no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 12 de Abril de 2009, 
às 12 horas, 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.

Fernando André
18 de Novembro de 1956

08 de Abril de 2006

tão lonGe e tão Perto

Estás presente nos nossos corações e 
estaremos unidos a ti para sempre.

Nina, David e Daniel

Uma missa em tua memória será ce-
lebrada hoje, quarta-feira 8 de Abril, às 
l8h30 na Igreja de Santa Cruz.

descansa em Paz

Senhor
Estás nos campos verdes na Primavera,

Estás nas açucenas pelos caminhos,
Estás nas fontes frescas à minha espera,
Estás nas amoras, silvas, nos espinhos...

Estás na voz dos grilos, das cotovias,
Dos cucos, dos gaios e dos marantéus,

No vento que sopra nas noites frias, 
Nas nuvens que cobrem o azul dos Céus... 

Estás nas águas mais claras do ribeiro,
Que desce a montanha, direcção ao mar,
Estás no sussurro, na calma do outeiro,
Na seara dos campos ao sol a doirar ...

Estás nos caminhos mais duros da vida,
Quando até sentimos que falta a esperança,

Estás nos doentes, na gente esquecida, 
No olhar, no sorriso de toda a criança... 

24 Janeiro 2006
Fernando André

páscoa de unidade
Ao certo, a Páscoa, sim, está prescrito,

Foi consumismo dum cordeiro em glória.(ª)
Portas riscadas no faustoso Egipto,
Marcas de sangue para dar vitória
Ao povo escravo sobremodo aflito,
Que Deus olhou, e dele fez história!

Daquel’ cordeiro foi Jesus sinal
Da redenção, ao ser crucificado.
Sem confundir ovinhos do curral,
Coelhos de chocolate açucarado

A contrastar o repasto inicial, 
Nossa Páscoa é, de coração dado!

Eis-nos sem ervas do amargo aral!
Consumemos, no doce Amor de Deus

A ternura daquela Paz pascal,
Que pode unir os crentes e os incréus,

Ressuscitando gozo triunfal.
--Vivamos  “Feliz Páscoa”, tu e eu!

(ª)- Êxodo, cap. 12
J.J. Marques da Silva

Semana santa
Dobram tristes na igreja
Na torre que se agiganta

Os sinos p’ra quem deseja
Viver  a Semana Santa...

Morreu Cristo numa cruz
Pela bondade ser tanta
P’lo martírio de Jesus

Se evoca a Semana Santa...

Há cânticos da paixão
Que algum povo crente canta

Cultos de celebração
Próprios da Semana Santa.

Há quem faça penitência
E se almoça já não janta
Em jejum e abstinência

Durante a Semana Santa.

Neste mundo atormentado
Que a maldade desencanta

Devia ser transformado
Pra sempre em Semana Santa.

O mais profundo sentido 
Que tem a Semana Santa
É quando Cristo remido

Do sepulcro se levanta !…

Euclides Cavaco

Teus olhos verdes
Teus olhos verdes, cor de esmeralda...
Teus lábios vermelhos, cor de carmim,

Espiram-me desejos dos mais tentadores,
Eu sei que não queres que seja,

Mas eu vejo assim.

És toda perfeita, de corpo atraente,
Tua pele clara te faz linda demais,
Faz que morra de amores por ti,

Pois nunca tinha visto alguém igual.

Tua simplicidade teu jeito de ser,
Faz-te não querer ser notada ou amada,

Mas quero que saibas que mesmo não tendo.
Este direito eu tive a felicidade de entrares,

No meu peito e fazeres morada.

Vivaldo Terres
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4231-b, boul. st-laurent
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$  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 não 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.

CLASSIFICADOS
01
02

CLASSIFICADOS
01

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

colabore
com o nosso jornal

colabore

5 plex de luxo, 2 x 51/2 + 
3 x 41/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

CÔTE-DES-NEIGES

Prédio em boa condição,
com boas renovações. 

Quem terá a sorte de o comprar?

ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem 
terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

ROSEMONT

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

José Montez

esc.:514-374-9250
514 254-0216
514 254-6139

ESPECIAl DO MêS
*A partir de $15.00. Aplicável a novos anúncios unicamente. Taxas não incluídas. Todos os 
anúncios devem ser pagos com antecedência. Em vigor até 30 de Abril de 2009.

2 ANúNCIOS POR $15.00*

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 pro-
cura instalador de “pavé-uni”, com 
um mínimo de 5 anos de experiên-
cia. Também procuramos jornaleiro 
com 3 anos de experiência. Salário 
conforme qualificações. Muitas re-
galias. 

514-325-7729 

linhas da mão  e cartas. Vidente 
com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo.

rosa 514 278.3956

viDeNTe

Procuramos homens para trabalho de 
paisagismo e responsável para chefe de 

equipa – instalação de “pavé”, muros 
decorativos de blocos. ter experiência de 
trabalhos de cimento e pedra natural. $23/
hora. também procuramos jornaleiro com 
alguma experiência. Óptimas condições. 

514-554-0213
450-641-7389

colABore com o 
nosso JornAl

Secretária honesta e de confiança, 
que fale Português, Francês e Inglês. 
Tempo parcial ou inteiro. Para escola 
de condução Ómega. 

514-271-8306

eMpReGoS coSTURa
Compramos e vendemos máquinas 
de costura domésticas. 

514-844-4351
4 pneus de Inverno com jantes de 
Inverno. $400. 514-571-1924

veNDe-Se

Churrascaria na Ville Mt-Royal (me-
tro du Collège), especializada em 
encomendas para fora, procura pes-
soal para balcão (preparar saladas, 
responder ao telefone, caixa, limpe-
za). 10$/hora. 514-377-3145

Paysagiste dlr inc., uma companhia de renome, 
situada na margem sul de montreal, procura 

pessoa para colocar “pavé-uni”, muros. deve 
ter experiência (mínimo 5 anos). o candidate 

ideal encarregar-se-ia de uma equipa e deverá 
executar trabalhos a partir de um plano. muito 

bom salário (segundo experiência). 
Falar Francês ou inglês.

contactar Frank ou Anabelle: 450 444-3433 ou 
enviar c.V. por e-mail: paysagistedlr@bellnet.ca

Apartamento em Portugal, para fé-
rias. Em Vilamoura, Algarve. Central, 
remodelado, a 10 min. a pé da praia. 
Por período de 6 meses. Preço: 500 
euros/mês. 

Para informações, contactar
pelo telefone, 514-727-3533

aRReNDa-Se

Empregado de sala com experiência 
de servir à mesa e bar. Falar Fran-
cês e Inglês. 

carlos 514-843-8212

Senhora para cuidar de uma senho-
ra idosa em Ville Lasalle, com horá-
rio flexível. 

dia: 514-219-7576. 
depois das 18h: 514-365-7971

Pastelaria Forcier procura pasteleiro 
e ajudante pasteleiro, com experiên-
cia, a tempo inteiro. 

514-382-2143

pRocURa-Se
Pessoa procura quarto para viver. 

514-264-8964 coMUNicaDo
cÁtedrA dA culturA PortuGuesA
Depois da interessante conferência pública feita pelo professor em História 
de Arte Mickaël Bouffard, a 26 de Março passado, na Universidade de Mon-
treal, sob o tema”Quando Portugal convida a França a dançar o minuet: Im-
portação e adopção da Cultura aristocrática francesa nos meados do século 
XVIII”, a Cátedra da Cultura Portuguesa, sob a responsabilidade do emérito 
prof. Dr. Moura Sobral, convida o público interessado por este género de 
manifestações intelectuais acessíveis a todos, a uma palestra da estagiária 
post-doctouramento Aléna Robin, que se realizará na terça-feira 14 de Abril 
às 16 horas, na sala B-3275 do Pavilhão 3200, da UM,  rue Jean-Brillant. O 
tema, escolhido bem a propósito é “Caminhos da Cruz e Passos da Paixão, 
no Brasil Colonial”. Entrada livre.

aRReNDa-Se

Companhia de construção procura 
condutor com carta de condução 
“classe 5”. 

514-977-7173

Pessoa c/ experiência para prensar 
roupa em lavandaria. Tempo inteiro. 

raphaël 
514.843.7223 ou 514.867.2221

spa mont-royal 
cherche personne pour 

entretien ménager. 
Procura pessoa para limpeza. 

514-578-3175

Pessoal para limpeza de fim de tar-
de/noite, com experiência. 1h30/5x/
semana, em St-Eustache. 

450-437-1800

PortuGAl
Aluga-se casa na Praia do Bonsu-
cesso na zona de Óbidos/Caldas da 
Rainha. 514-351-2998
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Todos os anos, a Associação Saudades da Terra Que-
bequente tem surpresas, e desta vez, redigiu uma 

nova página na história da comunidade, assinalando a 
todos o que devem ser as 
novas festas. Porquê esta 
afirmação? Porque as festas 
são quase todas iguais; dan-
ça-se ao mesmo som, baila-
se com a mesma música, 
bate-se o pé com os mesmos 

artistas… Mas este ano, modificaram tudo isto, apresen-
tando um som para todos. Os artistas tinham uma coisa 
em comum, são nativos de terra de pescadores: Eddy 
Sousa, de Água de Pau, que canta modas mais tradicio-
nais e românticas; Eduardo, da Ribeira Quente, para a 
música tradicional açoriana e, finalmente, o duo Young 
Fire, naturais de Rabo de Peixe, destinado sobretudo 
aos jovens, mas todos eram bem-vindos a entrar na pista 
de dança. Todo este elenco dedicou-se a esta festa po-
pularíssima da nossa comunidade, a Festa do Chicharro 
da Ribeira Quente, que decorreu sábado passado, 4 de 
Abril, no subsolo da Igreja Saint-Enfant-Jesus, numa 
sala cheia de convivas.

O evento, largamente participado, ficou desde logo 
marcado com as palavras de boas-vindas do mestre-de-
cerimónias, Mário Carvalho, dizendo a todos os pre-
sentes que “O chicharro e o pão de milho eram a base 
da alimentação do povo desta terra. Mudaram-se os 
tempos, mudaram-se os costumes, mas as lembranças 
ficaram gravadas na mente daqueles que as viveram. 
Vamos começar o serão honrando a Pátria Portuguesa, 
escutando o Hino Nacional, porque foi ela que nos deu 
a vida, de seguida o hino nacional do Canadá, porque 
foi este país que nos deu a oportunidade de vencer. Hoje 
estamos aqui reunidos para nos divertir, é proibido fa-
lar em trabalho, crise e doença. Só devem pensar em 

festejar até às três da manhã”. 
Logo a seguir, num mo-

mento muito sereno, Eddy 
Sousa entoou a canção dos 
pescadores, uma canção 
muito linda e emocionante, 
durante a qual apresentou-se 
a equipa que servira durante 
a noite e, ao mesmo tempo, 
transportaram-se os centros 
de mesa fluorescentes. 

Admiro cada vez mais a dedicação da equipa que or-
ganiza a festa, que melhora de ano para ano. Depois da 
canção, iniciou-se o jantar, maravilhoso, passando pelas 
favas com chouriço, chicharros, lombo de porco e, para 
terminar, a sobremesa e café. Parabéns à equipa da co-
zinha, que fez desta noite um sucesso, servindo todos à 
hora certa. 
Durante a noite, homenagearam Alice Ribeiro pelo seu 

empenho na luta contra o cancro, e Anthony Saragoça, 
amigo da Ribeira Quente e dos Portugueses em geral, 
que ajudou muitos portugueses com um emprego na 
empresa de limpeza Empire Maintenance.
Eddy Sousa iniciou o espectáculo com a ajuda do ta-

lentoso DJ XMEN. O Duo Young Fire, que veio dos 
Estados Unidos, concluiu a noite. 
Evaldo e Ricardo, que compõem o duo Young Fire, são 

primos e estiveram sempre juntos, desde a infância, e 
estiveram sempre perto da música. Naturais de Rabo de 
Peixe, ilha de São Miguel, imigraram para os Estados 
Unidos com os seus familiares há mais de vinte anos. 

Com apenas 11 anos de idade, Ricardo e Evaldo já faziam 
muitas coisas juntos, iam para a escola, praticavam des-
porto e muitas outras actividades próprias daquela idade. 
Mas o que mais gostavam de fazer era tocar música. E 
assim foi. Em 1987, decidiram baptizar o duo de “Young 
Fire” e começaram a ganhar fama na comunidade por-

tuguesa local, concretizando-se o sonho deles. “Tudo 
começou numa brincadeira que mais tarde tornou-se 
mais a sério”, disse Ricardo. “Domingo, dia 5 de Abril, 
festejámos o nosso 22º aniversário e nestes 22 anos de 
carreira, vimos o nosso sucesso crescer enormemente”, 
disse Evaldo. Há mais de 6 meses que A Voz de Por-
tugal divulga o “Top 10 Lusobeat” e o duo Young Fire 
está quase sempre no top. Em Março, o seu mais recente 
álbum, Back To Back, conseguiu o segundo lugar no 

Top 10 da Europa, no gé-
nero “Euro Dance Music”. 
“Lonely” está no “Top 10 
Eurobeat”, nos Estados Uni-
dos, uma honra para os dois 
imigrantes que residem no 
estado de Rhode Island. 
Alguns dos aspectos po-

sitivos desta festa foram a 
magnificência da sala, im-
pecavelmente decorada, e 
o ambiente geral. É sempre 

agradável ver uma decoração que aviva a sala, para que 
todos fiquem com uma melhor impressão desta festa. 
Posso também dizer que, para uma festa como esta, ape-
sar dum preço de entrada ridiculamente baixo, saímos 
do jantar com a pança cheia. 
Viva o chicharro e viva a Ribeira Quente. 

12º ANIvERSÁRIO DA ASSOCIAçãO SAUDADES DA TERRA QUEbEQUENTE

inovando para conquistar os corações da sua Terra
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com
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Wolverine and the X-Men 
Wolverine and The X-Men é o nome da nova sé-

rie de animação dos X-Men. 
O desenho tem uma mistura de elementos 2D e 3D, 

sendo que a sua estréia ocorreu no dia 06 de setembro 
de 2008, no Canadá, Estados Unidos e na América La-
tina. Esta nova animação tem uma aparência mais da 
série clássica dos anos 90 e não será uma continuação 
de X-Men Evolution, já que traz as personagens com 
algumas diferenças, entre eles Vampira, que não será 
mais gótica como a do X-Men Evolution, e nem será 

tão animada como a da série clássica, inclusive ela dei-
xará de ser aliada dos X-Men e se tornará integrante da 
Irmandade de Mutantes. 
Tudo começa quando o Professor X e Jean Grey tem 

um forte ataque psíquico, que causa uma explosão, fa-
zendo com que a Mansão X seja destruída e Jean de-
sapareça. Sentindo-se culpado pelo que aconteceu com 
Jean Grey e Charles Xavier, Ciclope sai dos X-Men, e 
então Wolverine assume a liderança destes. Quem dá as 
instruções a Wolverine é o próprio Xavier, que se comu-
nica com ele do futuro. A primeira temporada gira em 
torno dos esforços dos X-Men em evitar que o mundo 
seja destruído pelos Sentinelas e o Molde-Mestre. Xa-
vier, em coma (que durará 20 anos), consegue manter 

contato do futuro com os X-Men, os orientando sobre 
os acontecimentos que levarão o mundo à destruição 
pelos Sentinelas. Enquanto isso, Magneto recruta novos 
membros para a Irmandade de Mutantes: Dominó, Blob, 
Avalanche, Feiticeira Escarlate e Mercúrio. Pressionada 
pelos membros da Irmandade, em particular Dominó, 
Vampira também passa a fazer parte da mesma. Mais 
tarde sai por conta própria e se junta novamente aos 
X-Men. O grupo seqüestra o Senador Robert Kelly, 
e isso faz com que os humanos odeiem ainda mais os 

mutantes, os fazendo produzir robôs especiais para os 
exterminarem: os Sentinelas. Começa então a travar-se 
uma verdadeira guerra entre os homo sapiens e o homo 
superior. Há um episodio em que Emma Frost entra na 
mente de Ciclope para desvendar partes do passado do 
mesmo, mostrando que a explosão foi causada por Jean 
quando a Fênix se apossou de seu corpo. Nos últimos 
episódios da primeira temporada, os X-Men conseguem 
evitar a catástofe que seria causada pelos Sentinelas e 
mudam o futuro. Xavier então, reaparece dizendo que 
houve um novo futuro, que não está destruído, mas está 
dominado por uma entidade chamada Apocalipse. Apa-
rentemente, a segunda temporada irá girar em torno do 
aparecimento de Apocalipse.

MONSTROS vS. AlIENS

“pareço o
Schwarzenegger”
Reese Witherspoon encarou o novo 

desafio de dar voz a uma das 
personagens do filme de animação 
“Monstros vs. Aliens”. 
Susan é uma noiva normal que se 

transforma numa super-heroína de cin-
co andares de altura. A actriz teve de 
fazer uma voz de herói de acção. E não 
foi fácil. “Não é uma voz que tenha no 
meu repertório”, admite. “Então tive-
ram de me treinar para ficar mais parecida com o Ar-
nold Schwarzenegger ou o Sylvester Stallone. Demorou 
algum tempo.” Depois de anos a fazer comédias e dra-
mas, “Monstros vs. Aliens” é o primeiro filme de Reese 
Witherspoon verdadeiramente de acção. Felizmente é 
de animação, por isso os maiores esforços físicos que 
a actriz teve de fazer foram as gravações dos “barulhos 
de esforço”.
Witherspoon sentiu um envolvimento particular nes-

te projecto pelo forte papel da personagem feminina. 
“Já me tinham proposto 
muitas outras animações 
antes”, explica. “Às vezes 
no papel de uma namora-
da, outras vezes a fazer de 
uma rapariga que no fim 
era salva por um rapaz. 
Esta foi a primeira opor-
tunidade em que a mu-
lher é o centro do filme.” 
Witherspoon adorou criar 
uma super-heroína em 
versão feminina, algo que 
sente que está em falta no 
cinema actual. 
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Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

A FAzER FÉ NOS jORNAIS, FERNANDA CâNCIO FOI vAIADA POR AFINIDADE

vaia é para quem um jornalista quiser

De todas as classes profis-
sionais, nenhuma terá tanta 

razão de queixa dos jornalistas 
como os próprios jornalistas. Os 
jornalistas podem desconfiar dos 
políticos, desprezar os empresá-
rios, maldizer os artistas - mas 
quem eles detestam mesmo são os 

outros jornalistas. É uma atitude que, sendo em geral sen-

sata e justificada (tenho vindo a abominar gradualmente o 
conceito de jornalista e o ser mais ou menos humano que, 
pontualmente, o corporiza), resvala com frequência para 
o traconismo (sim, sim: o traconismo). É uma espécie de 
corporativismo invertido.
Esta semana, Sócrates foi à ópera e o público vaiou-o. 

E o primeiro-ministro nem sequer cantou. Mas, como se 
apresentou com a namorada, os jornais optaram, quase 
todos, pelo título: “Sócrates e Fernanda Câncio vaiados 

no CCB”. Só um observador particularmente subtil é ca-
paz de compreender que, quando um grupo de cidadãos 
vaia o primeiro-ministro, está também a apupar quem o 
acompanha. Um jornalista menos hábil na hermenêutica 
das vaias não teria percebido que, naquele momento, os 
apupos se dirigiam, aparentemente em partes iguais, a José 
Sócrates e à namorada. No entanto, a fazer fé nos jornais, 
Fernanda Câncio foi vaiada por afinidade. Eu estudei (o 
mais desinteressadamente possível, é certo) comunica-
ção social. Mas, por falta de atenção ou talento, não saí 
da universidade preparado para interpretar uma vaia com 
este rigor. Duvido que, se Sócrates tivesse convidado o 
Dalai Lama para assistir à ópera, os jornais tivessem rela-
tado que Sócrates e o Dalai Lama haviam sido vaiados no 
CCB. Se Manuela Ferreira Leite fosse primeira-ministra 
e o público a vaiasse numa cerimónia pública, não sei se 
a comunicação social diria que Ferreira Leite e o marido 
tinham sido vaiados. Uma hipótese provável - sobretudo 
para quem conhece Fernanda Câncio -, era que o público 
estivesse a vaiar o primeiro-ministro e a assobiar a Fernan-
da Câncio. Mas, neste caso, o ouvido dos jornalistas soube 
detectar que o que se ouvia eram apupos, e dirigiam-se tan-
to a Sócrates como à namorada.Fernanda Câncio não está, 
evidentemente, isenta de culpas. Se, mal entrou no CCB, 
tivesse vaiado também o primeiro-ministro, os títulos po-
deriam ter sido diferentes. O casal seria vaiado na mesma, 
mas os jornais teriam sido forçados a registar que, apesar 
de tudo, Sócrates tinha sido mais vaiado do que Fernanda 
Câncio. Por fim, o público presente na sala também não 
sai bem deste episódio. Sócrates chegou atrasado à ópera 
porque ficou à espera do primeiro-ministro de Cabo Ver-
de. Com tantos e tão bons motivos para apupar o chefe do 
Governo, vaiar José Sócrates por ter aguardado pelo seu 
homólogo cabo-verdiano é como assobiar Carlos Queirós 
por não fazer a barba.

coisas do corisco
José de Sousa

Houve cabrito no forno lá para os lados do oeste de 
Montreal, mais precisamente na Associação Portu-

guesa do West Island. Bendita a hora em que o senhor 
José Grilo me disse porque, de facto, estava delicioso. 

Oferecido à casa por Messias Medeiros, encomenda-
do por José de Almeida ao Balança, que teve de pagar 
logo, porque o Simão diz que “fiado, só amanhã”! Vou 
fazer-me tirar uma orelha porque estou escrevendo estes 
segredos todos, mas não faz mal, já estou habituado. O 
certo é que o Artur foi o cozinheiro. Tinham-me dito que 
se fosse o Artur a cozinhá-lo, que certamente seria bom. 
E foi! A direcção desta casa é formada por Tony Ma-
cedo, presidente; Orlando Dias, vice-presidente; Carlos 
Sousa, tesoureiro; e Eugenia Correia, secretária. Queria 
também mencionar que lá para os lados da Jarry, há uma 
“Quinta” que tem bons e saborosos frutos... Estou fa-
lando mais precisamente do restaurante A Quinta, cujo 
proprietário, José Rebelo, fez à custa de muito trabalho. 
É agora uma casa com nome, no bairro da Villeray. Por 
vezes aparece alguém com um instrumento castiço dos 
Portugueses, e lá se passa um belo serão. Vão ver para 
crer!



28 A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 8 de abril de 2009

Mini emoção ao ar livre
Durante 2009, os fãs do Mini em todo 

o mundo vão estar a celebrar este 

carro único, minúsculo e democrático, 
tanto o original, como a nova e robusta 
versão da BMW. E terão também a hipó-
tese de experimentarem novo Mini des-
capotável. 
Quando o primeiro “novo” Mini foi lan-

çado, fiz uma viagem épica de Sevilha a 
Londres. Pelo caminho, arrecadou admi-
radores de cada vez que parava à porta 
de festivais de música, clubes noctur-
nos, hotéis de luxo, estações de serviço 

ou praias cheias de gente em Espanha e 
França. Foi um companheiro de viagem 

perfeito: confortável, poderoso e com es-
paço suficiente na bagageira para guardar 
os vestidos de noite e sapatos de duas tu-
ristas estilo “Sexo e a Cidade”.
Será que o novo Mini descapotável 

mantém a capacidade de excitar? 
Para começar, o carro vem apenas nas 

edições desportivas Cooper, Cooper S e 
John Cooper Works. O novo carro não 
mexe muito com a fórmula vencedora do 
original, mesmo que seja mais compri-

do, mas compacto e mais claro. A visão 
traseira é ligeiramente melhor, graças ao 
oculto sistema de protecção dos ocupan-
tes, e a bagageira continua a ter capaci-
dade para 125 litros, mas por outro lado 
é um prazer conduzi-lo, firme e com res-
posta. É mais poderoso do que o modelo 
antigo, mas também é mais económico 
e ecológico, com o sistema “stop-start”, 
que desliga o motor quando o carro está 
parado. O tejadilho fecha em 15 segun-
dos a uma velocidade superior a 32 qui-
lómetros/ hora, para quando viajar em 
território onde possa haver “carjacking”, 
e os grandes atractivos incluem um porta-
luvas climatizado e o “Mini Always Open 
Timer”, um contador que mede o tempo 
em que se viaja de capota aberta. 
Só falta a indicação do protector solar 

a usar...
Pode ser mais caro do que muitos “ca-

brios” rivais, mas é também de qualidade 

superior — vai certamente ser mais sóli-
do do que o Fiat 500 descapotável quan-
do for lançado este ano. Enquanto isso, 
e uma vez que a Mini é uma das raras 
empresas da indústria automóvel que au-
mentaram as vendas no ano passado, a 
popularidade não deverá ser um proble-
ma para este novo cabrio.

Cooper Cabriolet
Preço-base:  29,950$

0-100km/h:                                               9,6 seg

Vel. máxima:                                            198km/h

Potência:                                                                120 cv

Motor:                                                                     1,6 litros

Consumo na cidade:                7,1 l/100km

Consumo na via rápida        5,3l/100km 

Emissões:                                                                137 g/km
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Nem a chuva parou a Brawn Gp e Button!
Helder Dias 
hdias@avozdeportugal.com

DDotado de uma beleza ex-
traordinária, aonde o mo-

dernismo se impõe no leque dos 
grandes palcos da Fórmula 1, 
encontrámos neste circuito de 
Spang, Malásia, e nos seus 5,543 
km, umas longas linhas rectas  e 
umas  curvas  verdadeiramente 

traiçoeiras, as quais põem em evidência, em cada se-
gundo, o bom trabalho de não importa qual piloto du-
rante a corrida. E foi precisamente o que se produziu 
este fim-de-semana no Grande Prémio da Malásia, e a 
contar para a melhor posição na linha de partida. 
Pensando que o lugar estava efectivamente garanti-

do, que as outras equipas não iam subir na tabela, os 
estrategistas da Ferrari demoraram bastante tempo em 
enviar Filipe Massa para a pista. Quando o pensaram, 
já era tarde demais e o piloto brasileiro, mais uma vez 
vítima de um erro da sua equipa, ficaria no Q1 e no 16º 
lugar da grelha. Quem seguiu as verdadeiras consignas 
de equipa foi Jenson Button da Brawn GP, que nas duas 
primeiras corridas da época arrancou impecavelmente 
as duas “pole position”! Excelente trabalho de toda a 
equipa técnica da Brawn, pois, não muito longe, o seu 
companheiro Rubens Barrichello concretizava o quarto 
melhor tempo do dia. Porém, o veterano piloto brasi-
leiro, depois de ter trocado a caixa de velocidades se-
ria, como manda a lei, penalizado em cinco posições, 
largando do oitavo lugar. A Brawn GP, a qual se previa 
uma certa dificuldade neste circuito esteve apenas im-
pecável. A Toyota mais uma vez se posicionou entre as 
mais rápidas do dia e Jarno Trulli repartiu da primeira li-
nha com Button. Sebastian Vetel, Red-Bull, terceiro nas 
classificativas, perdera dez posições na grelha, punição 
transportada do G.P. da Austrália, por contacto com Ro-

bert Kubica. A McLaren mais uma vez decepcionou e os 
seus dois pilotos não conseguiram fazer a “super-pole”. 
A McLaren que começa a época com bastantes proble-
mas internos, perdendo Hamilton o terceiro lugar ganho 
na Austrália, depois de se ter provado que o director téc-
nico tinha mentido e fez mentir Lewis Hamilthon, na 
controvérsia da ultrapassagem de Jarno Trulli. Resultou 
na suspensão do director da McLaren.
Domingo, ao contrário do que pensávamos, Jenson 

Button venceu a sua segunda corrida da temporada. Não 
que não acreditássemos na vitória do Inglês da Brawn 
GP, mas sim pelo facto que durante os treinos livres os 
dois monolugares fumegassem bastante, levando-nos, 
sim, a não acreditar na sua fiabilidade para a corrida. 
O vencedor da corrida, Jenson Button, recebeu a no-

tícia pavio e sereno parado na grelha, esperando pela 
relargada.
Vejamos como se passou a segunda largada do ano. Os 

pilotos já pareciam estar mais habituados ao novo tama-
nho dos carros da F1 e também às novas características 
de pilotagem, embora Heikki Kovalainen, da McLaren, 
que rodando sozinho, tal como no GP da Austrália, saiu 
da prova logo na primeira volta. Quem também aban-
donou a corrida no início foi Robert Kubica, da BMW-
Sauber, em virtude de um problema no motor.
No pelotão da frente, Nico Rosberg, da Williams, apro-

veitando-se do falhanço de Jenson Button, Brawn GP, 
assumiu a liderança, sob a perseguição do italiano Jar-
no Trulli, da Toyota, na 2ª posição. Rubens Barrichello, 
desta vez, foi bem no início da prova e ganhou quatro 
posições, para o 5º lugar. Fernando Alonso conquistou 
impecavelmente o 3º lugar depois de ter largado em 9º, 
mas não conseguiu sustentar o ritmo forte e foi ultra-
passado pelos rivais nas voltas seguintes, devido ao li-
mitado desempenho de sua Renault. A Ferrari também 

nos decepcionou e o nono lugar de Filipe Massa e o 
abandono de Kimi Raikkonen mostram a fraca presta-
ção da equipa do cavalinho rompante, neste começo de 
campeonato. Em contra partida, ficámos impressiona-
dos não somente pela pilotagem do jovem prodígio da 
F1 Sebastian Vettel como da prestação impecabilíssima 
da Red-Bull.
Com as entradas aos “pits” que começaram perto da 

15º volta, Jenson Button ganhou tempo na pista e reas-
sumiu a liderança. Mesmo com o início da já esperada 
chuva, com 34 voltas para o final, e o retorno de prati-
camente todos os pilotos aos “boxes” para a troca de 
pneus, o Inglês da Brawn conseguiu voltar em 1º lugar, 
com mais de 10 segundos de vantagem para Nico Ros-
berg da Williams.
Enquanto isso, Rubens Barrichello lutava com Jarno 

Trulli pela 3ª posição. Com 29 voltas para o fim, o bra-
sileiro ultrapassou não só o italiano, mas também Ros-
berg, que ocupava a 2º posição. Faltando 26 voltas, a 
pista ficou ainda mais molhada e os pilotos tiveram de 
fazer novos “pitstops”.
Entretanto, a chuva que prometia grandes emoções 

para a corrida teve o efeito contrário. Quando faltavam 
25 voltas, os fortes aguaceiros  já não possibilitavam os 
pilotos permanecerem dentro da pista e o carro de segu-
rança teve de ser chamado. Mas apenas uma volta de-
pois, não havia outra alternativa: o GP da Malásia teve 
de ser interrompido, terminando assim um domingo de 
F1 com  um sabor bem diferente e amargo.
Próximo encontro a 18 de Abril para o Grande Prémio 

da China.
Classificação final deste GP da Malásia
1. Jenson Button (Brawn GP); 2. Nick Heidfeld 

(BMW-Sauber); 3. Timo Glock (Toyota); 4. Jarno 
Trulli (Toyota); 5. Rubens Barrichello (Brawn GP) 



30 A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 8 de abril de 2009

COORDENADO POR jOãO MESQUITA

APURAMENTO MUNDIAl 2010

portugal tem de vencer todos os jogos e
esperar que Dinamarca e Suécia percam pontos
As contas portuguesas no apuramento 

para o Mundial 2010 tornaram-se a 
semana passada mais complicadas (mas 
também mais claras), após as vitórias da 

Dinamarca sobre a Albânia e da Hungria 
frente a Malta, ambas por 3-0. A Portugal 
só resta vencer os cinco jogos que lhe fal-
tam e esperar que a Dinamarca perca sete 
pontos (incluindo a imprescindível der-
rota frente à selecção de Queiroz) e a Su-
écia deixe pelo caminho três ou quatro.
Se estas três condições se verificarem 

em simultâneo, Portugal até pode ser 
primeiro do grupo, qualificando-se direc-

tamente para o Mundial. O que, porém, 
não é nada fácil, até tendo em conta o ca-
lendário da selecção portuguesa, que viu 
a Dinamarca dar mais uma demonstração 

de força. Andreasen (31’), Larsen (38’), 
Poulsen (80’) marcaram os golos frente 
à Albânia, destacando-se Larsen: avança-
do de 1,93m, que ainda não marcou pelo 
Toulouse nesta edição da Liga francesa, 
mas já soma cinco golos na qualificação, 
só menos um do que a selecção portugue-
sa.
Voltando às contas, apenas ganhando os 

cinco jogos que lhe faltam, o que permite 

somar 21 pontos, é que são realistas as 
hipóteses de a equipa de Carlos Queiroz 
estar na África do Sul. É que nem mesmo 
para o segundo lugar depende de si pró-
pria, já que a Dinamarca pode somar no 
máximo 28 pontos e a Suécia 24. 
As duas selecções nórdicas, porém, ain-

da têm de se defrontar duas vezes entre 
si, residindo aqui uma das grandes espe-
ranças portuguesas. Nesses dois embates, 
cada um dos rivais perderá três pontos 
(em caso de uma vitória para cada lado), 
ambos perderão quatro (empates) ou um 
ficará sem dois pontos e outro sem cinco 
(vitória num jogo e empate no outro).
Este duplo confronto entre nórdicos 

pode definir até onde pode ir Portugal no 
Grupo 1. Já com a Hungria, as contas são 
simples. Os húngaros somam mais sete 
pontos, têm mais um jogo e, acima de 
tudo, ainda terão dois duelos com Portu-
gal, o que deixa os portugueses depen-
dentes de si próprios para ultrapassar os 
magiares. A Hungria, aliás, só tem jogos 
difíceis pela frente (ver tabela) e até pode 
ser um auxílio à causa de Queiroz, se per-
der com os portugueses e roubar pontos 
aos escandinavos.
Outra preocupação para Portugal é que o 

segundo lugar pode não chegar. Há nove 
grupos e apenas os oito melhores segun-
dos disputam o play-off a duas mãos para 
apurar quatro equipas. E na definição 
destes oito, para as equipas dos grupos 
1 a 8, não contam os resultados frente ao 

último, já que o Grupo 9 tem menos uma 
equipa. Depois dos pontos, a diferença 
de golos é o critério de desempate. Hugo 
Daniel Sousa
O QUE FALTA JOGAR A
CADA UMA DAS SELECçõES

PORTUGAL
Albânia (fora); Dinamarca (f); Hungria 

(f); Hungria (casa); Malta (c)
Máximo pontos possíveis: 21
DINAMARCA
Suécia (f); Portugal (c); Albânia (f); Su-

écia (c); Hungria (c)
Máximo pontos possíveis: 28
SUÉCIA
Dinamarca (c); Malta (c); Hungria (f); 

Malta (f); Dinamarca (f); Albânia (c)
Máximo pontos possíveis: 24
HUNGRIA
Suécia (c); Portugal (c); Portugal (f); 

Dinamarca (f)
Máximo pontos possíveis: 25

Classificação do Grupo 1

  Equipas              J  V  E  D    G      P 
  1º Dinamarca      5  4   1  0  12-2   13 
  2º Hungria         6  4   1  1   8-2    13 
  3º PORTUGAL  5  1   3  1    6-3     6 
  4º Suécia            4  1   3  0     2-1     6 
  5º Albânia           7  1   3  3   3-6     6 
  6º Malta               7  0   1  6   0-17     1
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ClASSIFICAçãO

1 - FC Porto                                          51 
2 - Sporting                                           47 
3 - Benfica                                           46 
4 - Sp. Braga                                           40 
5 - Nacional                                           39 
6 - Marítimo                                           35 
7 - Leixões                                           35 
8 - V. Guimarães                                       30 

9 - Académica                                     28 
10 - E. Amadora                              27 
11 - Naval                                               24 
12 - P. Ferreira                                   23 
13 - V. Setúbal                                   22 
14 - Trofense                                     19 
15 - Belenenses                               17 
16 - Rio Ave                                    17 

RESUlTADOS
Sexta-feira (03 de Abril) 
Académica-Belenenses 1-0 
Sábado (04  de Abril) 
V. Guimarães-FC Porto                  1-3 
Domingo (05  de Abril) 
Marítimo-Trofense 1-1 
V. Setúbal-Sp. Braga                    0-3 
Naval-P. Ferreira                     0-0 
Leixões-Sporting 0-1 
E. Amadora-Benfica                      1-2 
Segunda-feira (06  de Abril) 
Rio Ave-Nacional                        0-3 

1ª lIGA - lIGA SAGRESbREvES

lIGA DE HONRA - lIGA vITAlIS

RESUlTADOS

Oliveirense 1 - 0 Olhanense  
Feirense 2 - 1 Aves  

Beira-Mar 3 - 1 Boavista  
Portimonense 3 - 0 G. Vicente  

U. Leiria 1 - 1 Vizela  
Freamunde 2 - 1 Varzim  

Santa Clara 1 - 1 Sp. Covilhã  
Gondomar 3 - 0 Estoril  

PRÓxIMA jORNADA

Oliveirense - Portimonense
Olhanense - Feirense

Aves - Beira-Mar
Boavista - Freamunde

Estoril - G. Vicente
Sp. Covilhã - Gondomar

Vizela - Santa Clara
Varzim - U. Leiria

1-Olhanense  42
2-Santa Clara                              42
3-Feirense  37
4-U. Leiria                                        36
5-G. Vicente                                        32
6-Sp. Covilhã                                          32
7-Varzim  32
8-Estoril  31

9-Beira-Mar  31
10-Freamunde  31
11-Vizela  28
12-Aves  28
13-Portimonense  27
14-Oliveirense  23
15-Boavista  22
16-Gondomar  19 

PRÓxIMA jORNADA
Sexta-feira (10 de Abril) 
Sp. Braga-Marítimo                     18:00
P. Ferreira-V. Guimarães    20:30 
Sábado (11 de Abril) 
Leixões-Rio Ave                          16:00  
Belenenses-V. Setúbal               18:00  
Sporting-Naval 18:00
Benfica-Académica 19:00
FC Porto-E. Amadora          21:00
Segunda-feira (13 de Abril)
Trofense-Nacional          19:45
* Hora de Portugal    ** Horas não oficiais

CARlSbERG CUP
Sporting 1-1 Benfica

 (2-3)
Grandes Penalidades

P.Ferreira 2-2 Est. Amadora
FC Porto 2-0 Est. Amadora

TAçA DE PORTUGAl
MEiAS-FiNAiS - PRiMEiRA MãO

1ª - Paris SG 0-0 Sp.Braga 
2ª - Sp.Braga 1-0 Paris SG

TAçA UEFA

PRÓxIMA jORNADA

1º - Nené (Nacional)            15 golos
2º - Baba (Marítimo)            10 golos
3º - Lucho (FC Porto)
       Liedson (Sporting)
       Cardozo (Benfica)          9 golos
6º - William (P. Ferreira)
       Meyong (Sp. Braga)
       Hulk (FC Porto)              8 golos
9º - Wesley (Leixões)            7 golos

leões e águias não
deixam fugir f.c. porto
O Sporting venceu o Leixões, em Ma-

tosinhos, por 1-0, e continua no se-
gundo lugar, a quatro pontos do líder da 
Liga, o F.C. Porto, que no sábado venceu 
em Guimarães (3-1). O golo solitário dos 
leões foi apontado por Derlei, numa boa 
combinação com Liedson, aos 13 minu-
tos.
A vitória do Sporting é justa, pois foi a 

melhor equipa em campo. E nem as duas 
alterações que Paulo Bento foi obrigado 
a fazer, depois das lesões de Romagnoli 
e Rochemback, mancharam a sóbria exi-
bição leonina. Veloso e Adrien substitu-
íram bem Romagnoli e “Roca” e, pelo 
que se viu domingo, o Sporting mostra 
argumentos para, pelo menos, tentar in-
comodar os dragões até ao fim da prova. 
Resta saber se as pragmáticas exibições 
dos leões são para manter... 
Benfica triunfa 
Na Reboleira, três penalties assinalados 

ainda na primeira parte escreveram a his-
tória do E. Amadora-Benfica. Cardozo 
apontou com sucesso os dois castigos 

máximos que foi chamado a converter, 
aos cinco e 15 minutos. Varela marcou 
o penalty amadorense, aos 19 minutos. 
Na segunda metade, o jogo foi como na 
primeira: equilibrado. Ambas as equi-
pas remataram à baliza e o regressado 

Quim ainda mostrou algumas qualidades 
a defender as redes encarnadas. Mas o 
E. Amadora não criou ocasiões de peri-
go suficientes para chegar ao empate. O 
Benfica continua a cinco pontos do F.C. 
Porto e no terceiro lugar do campeonato.

ronAldo BisA
em mAncHester
Cristiano Ronaldo marcou 
dois dos três golos que dita-
ram a vitória (3-2) do Man-
chester United frente ao As-
ton Villa, na liga inglesa. Este 
triunfo — muito difícil, já que o 
terceiro golo dos “red devils” 
só surgiu aos 90 minutos, por 
Macheda — recolocou a equi-
pa de Alex Ferguson no topo 
da tabela classificativa, com 
mais um ponto que o Liverpo-
ol e menos um jogo. Além de 
Ronaldo também Nani jogou 
de início, tendo saído aos 61 
m de jogo.
rÚssiA
Fernando Meira estreou-se a 
marcar pelo Zenit, ao Tomsk. 
O português marcou o primei-
ro golo da equipa russa, em 
que também alinhou Danny. 
Denisov e Tekke marcaram os 
outros golos da vitória por 3-0.

esPAnHA
O Osasuna, orientado por 
José Antonio Camacho, sur-
preendeu na 29ª jornada da 
liga, ao vencer o Atlético de 
Madrid por 4-2. Simão Sabro-
sa foi titular pelos madrilenos. 
O Barcelona, que venceu o 
Valladolid (1-0) no sábado, 
lidera o campeonato.

HonrA
O Santa Clara empatou com 
o Sp. Covilhã (1-1) na 23ª 
jornada da Liga de Honra e 
igualou o Olhanense na lide-
rança da tabela.

DRAGõES TRAvAM CAMPEõES EUROPEUS

fc porto arranca empate
(2-2) em old Trafford 
O FC Porto arrancou ontem um exce-

lente empate (2-2) na visita ao Man-
chester United, que deixa boas perspectivas 
quanto ao apuramento para as meias-finais 

da Liga dos Campeões. Rodríguez (4’) e 
Mariano González (89’) fizeram os tentos 
portistas, enquanto os “red devils” respon-
deram por Rooney (15’) e Tévez (85’).
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