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a vida é curta, 
perder tempo 
é pecado
Augusto MAChAdo

Aconselha-se a leitura deste artigo 
apenas aos leitores que apreciam 

viver uma vida saudável. Estou a ser 
injusto na minha advertência? Talvez 
não... Porque a vida, sendo uma pre-
ciosidade, é também muito frágil... Eis 
mais uma razão porque deveríamos 
ou devemos saber estimá-la! A nossa 
longevidade depende do nosso estilo 
de vida, com a excepção de factores 
que não podemos controlar, claro.
E como viver uma vida saudável? Os 

nutricionistas e outros profissionais de 
saúde dizem que, exercício físico, die-
ta equilibrada, dormir bem, consumo 
moderado de álcool e não fumar são 
bases da saúde e bem-estar. Regras 
simples mas nem sempre fáceis de 
seguir. Na Europa, 75% das doenças 
não transmissíveis devem-se ao taba-
co, consumo excessivo de álcool, se-
dentarismo, maus hábitos alimentares 
e má gestão de stress. Todos os anos 
falecem 500 mil pessoas por compli-
cações de obesidade na Europa Oci-
dental e América do Norte. O fumo do 
cigarro é responsável por quase 5 mi-
lhões de mortes no Mundo e o álcool, 
por quase 2 milhões. A estes números 
trágicos, somam-se milhões de inca-
pacitados, por doença.
Sabemos que mudar comportamen-

tos não é fácil, exige muita força de 
vontade e condições propícias às op-
ções saudáveis, como ambientes se-
guros para actividade física, acesso a 
consultas para deixar de fumar, etc. 
Um estudo feito pela revista “Teste 

Saúde” dá-nos algumas dicas: “Uma 
dieta equilibrada deve fornecer a 
energia necessária para o dia-a-dia e 
manter o peso adequado. Cereais, le-

o Mundo assusta, o islão está à porta
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RAUL MEsqUITA

O Mundo está mudando.
Dentro de poucos anos, se a ten-

dência se mantém — e é de acreditar que 
isso aconteça — o Mundo em que vive-
mos não será o mesmo para as crianças 
com quem partilhamos o dia-a-dia. 
E é assustador.
Estudos científicos afirmam que nenhu-

ma civilização, nenhuma Cultura, poderá 
subsistir mais de 25 anos, com uma taxa 
de nascimentos abaixo de 2,11 %. Ora, 
em todos os países de Cultura Ocidental, 
a demografia não pára de baixar. O exem-
plo mais simples e significativo será de 
calcularmos deste modo: se dois casais 
tiverem apenas um filho, isso representa 
uma descendência de 50% e, se um novo 
casal tiver também apenas uma criança, 
no início de uma nova geração, eles serão 

apenas 25% dos avós. Ou seja, um quarto 
da população actual.
É demograficamente improvável a ma-

nutenção dessa Cultura afixando uma na-
talidade de 1,9% e impossível, com taxas 
de crescimento na ordem dos 1,3% actu-
ais. A população envelhece e há medida 
que a lei da vida faz partir os mais idosos, 
não se regenera. Calcula-se mesmo que 
para se poder manter um certo equilíbrio 
com uma taxa de fertilidade tão baixa, 
serão necessários 80 ou 100 anos para 
esse restabelecimento. O que nenhuma 
economia suportará. Só que entretanto…
Em contrapartida, os povos muçulma-

nos têm taxas demográficas na ordem dos 
8,1 %....
A Cultura global vai assim, modificar-se 

a muito curto espaço de tempo. Os dados 
recolhidos de vários estudos realizados 

são sérios. Inequívocos. E fazem medo.
Em 2007, a França tinha uma taxa de 

fertilidade de 1,8; a Inglaterra, de 1,6; a 
Grécia, de 1,3; a Alemanha, de 1,3; a Itá-
lia de 1,2 e a Espanha, de 1,1.
Na União Europeia, em 31 países, a taxa 

média de fertilidade é menos de 1,38. 
Dentro de poucos anos, a Europa, tal 
como a conhecemos, deixará de existir.
Os historiadores poderão relembrar-nos 

situações de povos e causas que levaram 
à destruição de esplendentes civiliza-
ções, como a grega, a romana ou a egíp-
cia, onde a contradição verificada entre 
a moral e a prática dos seus apregoados 
valores, conduziram à sua perdição. En-
tão, como agora, a negligência, a procura 
duma tranquilidade, segurança e ambi-
ções, sem limites, aliadas a acomodáveis 
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Clinique d’optométrie Luso
4 février 2009

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

FEsTEjOs DO TETRA
O Clube Oriental Português de Montreal convida todos adeptos do Futebol 
Clube do Porto a uma noite de gala para festejar o TETRA com um jantar e 
baile no sábado dia 6 de Junho de 2009 pelas 19h30. 
Para mais informações: 514-342-4373. Venha festejar connosco.

1823. Sublevação militar dirigida pelo infante D. Miguel, filho de D. João VI, 
conhecida pela Vila-Francada. Terminou com a primeira experiência liberal 
portuguesa, iniciada com a Revolução de 1820. 
1834. D. Pedro IV é apupado no Teatro de S. Carlos, quando assistia à 
representação do Il Pirata, de Belini, devido à amnistia proclamada pela 
Concessão de Évora-Monte. Terá um ataque de hemoptises e adoecerá. 
Morrerá em Setembro seguinte. 
1871. Antero de Quental lê o texto das Causas da Decadência dos Povos 
Peninsulares nos Últimos Três Séculos, no decurso das Conferências De-
mocráticas do Casino Lisbonense, mais conhecidas por Conferências do 
Casino. 
1974. É afixado em decreto o primeiro salário mínimo nacional, Esc. 
3.300$00 mensais. 
1980. É restabelecida, em Coimbra, a tra dicional festa  da Queima das 
Fitas. A festa tinha deixado de se realizar em 1969. 

CENTRO DE ACçãO
sOCIO-COMUNITÁRIA DE MONTREAl
O grupo da 3a idade do Centro de acção sócio-comunitária de Montreal 
informa que o bazar da Primavera terá lugar nos dias 4 e 5 de Junho das 
9h às 17h. Aceita-se artigos para este bazar até ao dia 2 de Junho. Haverá  
caldo verde e bifanas à hora do almoço. Venham em grande número parti-
cipar numa actividade que proporciona um ambiente agradável. 
Para mais informações contactar:514-842-8045

NOTÍCIAS

compromissos demasiado complacentes, ditaram a sub-
serviência à força brutal dos invasores.
Mas, na mesma União Europeia, o rácio da população 

não diminuiu. Graças à imigração. Sobretudo, imigração 
islâmica. Desde 1990, 90% do aumento da população é 
dessa origem. Na muito patriótica e orgulhosa França, 
onde a natalidade entre casais franceses atinge um ma-
gro 1,8, o número sobe vertiginosamente para 8,1 nas 
famílias de cultura islâmica. Presentemente, 30% dos 
jovens com menos de 20 anos são islâmicos e nas cida-
des de maior população a percentagem sobe para 47%, 
tendo muitas das igrejas católicas abandonadas pelos 
crentes se transformado em mesquitas, substituindo-se 
assim a Bíblia pela Corão. Prevê-se que em 2027, um 
em cada cinco franceses seja muçulmano. Num espaço 
de 39 anos, a França tornar-se-á numa república mu-
çulmana. Por outro lado, na Inglaterra, nos últimos 30 
anos, a população muçulmana cresceu de 82 mil para 
2,5 milhões, o que representa 30 vezes mais em pou-
cos anos. Onde antes eram igrejas há agora milhares de 
mesquitas.Na Holanda, 50% dos recém nascidos são 
muçulmanos o que significa que em 15 anos metade da 
população do país será dessa origem; na Rússia exis-
tem mais de 23 milhões de muçulmanos, ou seja um 
em cada cinco e 40% do exército russo será muçulmano 
dentro de poucos anos; na Bélgica 25% da população e 
50 % dos recém nascidos é muçulmana, considerando 
o governo de que em 2025 eles representem 1/3 da po-

o Mundo assusta, o islão está à porta
Continuação da página 1

pulação; no caso da Alemanha, o primeiro país a alertar 
para esta assustadora situação, o governo declarou que 
a queda da sua demografia é irreversível, aceitando que 
em 2050 se torne numa república muçulmana. Todos es-
tes dados fizeram o famigerado Kadhafi dizer “Que há 
sinais de que o Islão conquistará o mundo sem espadas, 
sem batalhas, sem terroristas ou bombas humanas. Que 
os mais de 50 milhões de muçulmanos transformarão a 
Europa num estado islâmico em poucas décadas.” Para 
tal espera-se que nos próximos 20 anos, os muçulmanos 
passem de 52 a104 milhões de seres. No Canadá, a taxa 
de fertilidade é de 1,6. Entre 2001 e 2006 o crescimento 
de 1,2 devido à imigração, foi principalmente de origem 
islâmica; nos Estados Unidos, com um 1,6 de taxa de 
fertilidade, atinge o imprescindível 2,11 graças à imi-
gração latino-americana porém, a presença islâmica não 
cessa de aumentar, tendo em conta de que dos 100.000 
muçulmanos de 1970 tem agora 9 milhões. O Islão é 
assim, a religião que mais progride no mundo.
Em Chicago, 24 organismos islâmicos mundiais, tra-

çaram recentemente as grandes linhas da conquista do 
Mundo pelo ensino, política, religião e outros valores 
islâmicos, a curto prazo. Por isso, já não se trata de es-
tarmos atentos. Essa fase já foi negligentemente ultra-
passada. É preciso acções. Concertadas entre os diferen-
tes governos e as populações. Porque o perigo é real. 
O Islão está já na soleira da porta.
RAUL MEsqUITA

guminosas, fruta e legumes são alimentos a privilegiar. 
Evitar produtos de charcutaria: são muito gordos e sal-
gados”. E, como diz o slogan, ‘pela sua saúde, mexa-
se’. Para se obter benefícios reais, basta meia hora de 
actividade moderada, 5 dias por semana. Ou, se lhe der 
mais jeito, faça exercício durante 10 minutos, três vezes 
por dia. Escolher uma actividade que goste, terá menos 
tentação de desistir. Jogging ou caminhadas é uma outra 
actividade benéfica para o nosso bem-estar. 
O tabaco é a oitava causa de morte no mundo. Quan-

to maior o número de cigarros, maior os riscos para a 
saúde. Um estudo inglês mostra que a pessoa que vive 
um estilo de vida mais saudável, para além de se sentir 
melhor, vai menos ao médico, toma menos medicamen-
tos e falta menos ao trabalho. Resultado:  pode viver 
mais 14 anos e gastar por ano menos 1500 euros. Tudo 
isto deve-se, sobretudo, ao custo do tabaco e do álcool e 
alimentos menos saudáveis. Numa altura em que tanto 
se fala em enfrentar a crise financeira, convém lembrar 

a vida é curta, perder tempo é pecado
Continuação da página 1

que cuidar da nossa saúde, em si, já é um bom potencial 
de retorno para o futuro. Assim como o investimento 
público na criação de mais infra-estruturas desportivas, 
espaços verdes e ciclovias para que o cidadão tenha uma 
vida mais activa. Persuadir e incentivar os fabricantes 
de “fast food” e não só, a usar menos açúcar, sal e gor-
duras na alimentação. Também há quem sugere que as 
aulas de culinária nas escolas seria uma maneira de pro-
mover bons hábitos alimentares. É de lamentar que, ao 
contrário das promessas da Direcção-Geral da Saúde, 
ainda não haja consultas para deixar de fumar em todos 
os centros de saúde do País. Pois uma população sau-
dável é mais produtiva e geradora de prosperidade... E 
todos ganhamos com isso. 
Como também é verdade que a maior riqueza de um 

país é ter uma população saudável e instruída. Vá lá, 
tenha uma vida saudável, force o primeiro passo, os ou-
tros serão mais fáceis.
AUGUsTO MAchADO

“Minha estratégia sempre foi de fazer minha própria 
corrida. Somente você pode determinar o seu desafio 
pessoal. não deixe a competição, ou seu opositor, de-
terminar qual deve ser o seu desafio”. 

Joan Benoit Samuelson

associação sensibiliza para predadores sexuais
Os casos de uma menina de 13 anos, localizada em 

França a viver com um homem que a tinha aliciado 
pela internet e o de uma rapariga de 15 anos do Norte do 
país seduzida também on-line por um indivíduo de 34 

anos, são duas situações recentes que estão a ser acom-
panhados pela Associação de Crianças Desaparecidas 
(www.ap-cd.pt). As duas crianças já estão em casa, mas 
esta associação continua a providenciar apoio psicoló-
gico, às desaparecidas e às famílias. “É muito preocu-
pante o aliciamento pela internet. Por isso, estamos a 
fazer uma acção de sensibilização nas escolas, sobre 
os cuidados a ter na internet. O feedback é positivo, 
temos até crianças a cooperar, que denunciam situa-
ções que viram em ‘chats’ na internet ou no teletexto 
da televisão”, diz Patrícia Cipriano, vice-presidente da 
APCD. Esta associação, que sobrevive exclusivamente 
de donativos privados, tem igualmente cooperado com 
as autoridades. Actualmente, acompanha 12 casos e, em 
Fevereiro, ajudou a PJ a localizar uma jovem desapare-
cida há dois anos. METRO.
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NOTÍCIAS
alemanha está perto 
de decisão sobre
destino da opel
A Alemanha vai decidir sobre o grupo preferencial in-

teressado na montadora Opel, unidade da General 
Motors, até a metade da semana, após ter mantido uma 
rodada final de negociações com a Fiat, Magna e RHJ. 
A chanceler alemã, Angela Merkel, disse a repórteres, 
segunda-feira, que a pressão para escolher um investi-
dor está aumentando antes do prazo de reestruturação 
da General Motors fixado em 1o de junho pelo gover-
no norte-americano, que deve conduzir a um pedido de 
proteção judicial contra falência. “Esta semana prova-
velmente haverá um certo acúmulo de pressão para uma 
decisão”, afirmou Merkel. 

O grupo canadense Magna International apareceu 
como favorito para ganhar a Opel mas a Fiat melhorou 
a sua proposta e o grupo belga RHJ International con-
tinua na disputa. Várias autoridades familiarizadas com 
os planos do governo disseram que uma decisão deve 
ser tomada na noite de quarta-feira, após consultas en-
volvendo Berlim, GM e o governo norte-americano. 
“Uma decisão deve surgir quinta-feira”, declarou à 

Reuters uma autoridade, que pediu para não ser identi-
ficada. A Opel tem 25 mil trabalhadores em quatro fá-
bricas na Alemanha e o destino da montadora se tornou 
um tópico de debate em Berlim antes das eleições parla-
mentares em 27 de setembro. Líderes sindicais fizeram 
um apelo ao governo alemão para proteger a Opel dos 
efeitos de qualquer pedido de proteção contra falência 
por parte da GM e garantir um acorco para a sobrevi-
vência da companhia. “A qualidade deve vir antes da 
rapidez”, disse o membro do conselho da Opel e líder do 
grupo sindical IG Metall, Armin Schild, à Reuters. “Nós 
precisamos de uma solução sustentável e não devemos 
apressar um acordo que se venha a ser um fracasso seis 
meses depois.” O porta-voz de Merkel, Ulrich Wilhelm, 
acrescentou que as negociações com as três companhias 
interessadas na Opel continuam e as ofertas ainda estão 
sendo melhoradas. GLOBO

ex-arcebispo suspeito de
desfalque de 16 milhões de euros
O ex-arcebispo de Bratislava Jan Sokol é suspeito de 

um desfalque de 16 milhões de euros e de transfe-
rir a verba para a conta particular de um antigo agente 
da polícia secreta comunista, noticiou hoje a imprensa 
eslovaca.
O desfalque foi feito com a venda de terrenos da Igre-

ja, relatou a revista conservadora Tyzden, acrescentan-
do que o sacerdote transferiu o montante, há 11 anos, 
para o antigo agente da polícia política comunista Ste-
fan Nahlik.
Desconhece-se o que este ex-pároco, que vive no Ca-

nadá, fez com o dinheiro.
O porta-voz da Conferência Episcopal da Eslováquia, 

Josef Kavacik, referiu que as autoridades eclesiásticas 
do país e do Vaticano estão a aferir a veracidade das 

informações. A verba resultou da venda de terrenos da 
Igreja à cadeia de distribuição TESCO e nunca passou 
pela contabilidade da diocese, informou o semanário. 
Apesar de a polícia ter investigado há dez anos os movi-
mentos bancários, o caso foi arquivado.
Stefan Nahlik foi padre da paróquia de Bratislava, onde 

Jan Sokol trabalhou como capelão, mas posteriormente, 
como agente da polícia secreta, dirigiu operações contra 
a Igreja. O arcebispo agora jubilado foi nomeado pelo 
Vaticano, sob proposta do então regime socialista che-
coslovaco, e foi alvo de muitas investigações, por sus-
peita de colaboração com a polícia secreta comunista. A 
Conferência Episcopal eslovaca tem-no protegido, até 
ao momento, dessas suspeitas.
LUsA

campanha eleitoral começou
e vai durar cinco meses
sócrates tem de ajudar Vital, Rangel 

ajuda Manuela e disputa-se o voto 
de protesto. As europeias arrancaram 
sábado, de olhos postos nas legislati-
vas.
Para quem tinha dúvidas, a forma esco-

lhida por José Sócrates para dar o tiro de 
partida da campanha para as europeias 
- um comício em Coimbra, lado a lado 
com o primeiro-ministro espanhol, José 
Luis Zapatero - é esclarecedora: o que 
está em jogo no dia 7 de Junho é muito 
mais do que eleger eurodeputados. O re-
sultado das europeias remete para o das 
legislativas e Sócrates, depois de uma 
hesitação inicial, decidiu entrar a matar. 
Os eleitores habituem-se: vêm aí cinco 
meses de guerra eleitoral. As razões que 
levam o primeiro-ministro a agarrar esta 
campanha são duas: puxar pelo PS e pelo 
Governo a cinco meses das legislativas 
e puxar por um cabeça-de-lista que está 
longe de galvanizar o partido e, segun-
do as sondagens, os próprios eleitores. O 
Expresso ouviu opiniões de políticos, de 
opinion makers, e há uma bissectriz per-
ceptível: a pré-campanha provou que Vi-
tal Moreira saiu pior do que a encomenda 
e que Paulo Rangel é a grande surpresa. 
Conclusão: o centrão pode mexer. Para o 
politólogo António Costa Pinto, Rangel 
“conseguiu uma imagem e um compor-
tamento muito bons. Soube aproveitar o 
protagonismo que os debates com Sócra-
tes no Parlamento lhe deram, é uma figu-
ra nova e tem boa penetração nas elites”. 
Ironicamente, Costa Pinto diz mesmo 
que o candidato, que foi quase uma es-
colha solitária de Manuela Ferreira Leite, 
“pode ser um novo player nos cenários 
do partido para a sua sucessão”. Quanto 
ao PS, o politólogo diz que “houve uma 
escolha deliberada de um perfil indepen-
dente e autónomo”, mas reconhece que 
“a actual conjuntura não é bem isso que 
pede”.
João Miguel Tavares, colunista e resi-

dente no “Governo-sombra” da TSF, con-
corda que a escolha de Paulo Rangel “foi 
um golpe de asa de Ferreira Leite”: “Tem 
pose guerreira, é muito culto e tem humor. 
Em linguagem futebolística, é completo - 
um Deco -, capaz de dar caneladas no 
adversário”. Já Vital tem “aquele lado 
‘Professor de Coimbra, meu Deus!’”, 
além de um perfil “conservador e cin-
zento” que o leva a “perder no confronto 
com Rangel”.  João Pereira Coutinho diz 
que Vital Moreira “alimenta em relação 
ao eleitorado um paternalismo insupor-

tável” e, embora a pré-campanha não lhe 
tenha “merecido um minuto de atenção - 
demasiado ruído, nenhuma substância” 
-, deu-lhe para perceber que o candidato 
do PSD “é preparado, rigoroso e sério”. 
Embora o desiluda “pelas simpatias fe-
deralistas, numa visão da Europa que, a 
prazo, fará renascer os nacionalismos”.  
A haver uma revelação na pré-campanha 
é a de que o cabeça-de-lista do PSD “é 
um potencial líder da direita”, concorda 
o socialista Paulo Pedroso. Na sua opi-
nião, Rangel “tem procurado (com suces-
so) afrontar o Governo sector a sector” e 
ao candidato do PS coube “a missão mais 
nobre, embora mais difícil, de discutir o 
que verdadeiramente está em causa nas 
europeias”. 
“Mas como todas as forças políticas à 

esquerda e à direita do PS estão a des-
valorizar a componente europeia, Vital 
acaba por surgir como o defensor do Go-
verno perante um coro de acusadores”, 
alerta o deputado do PS, para quem o 
modo como o seu partido tem gerido as 
respostas a Rangel não tem ajudado: “A 
minha solidariedade em campanha não 
chega à papa Maizena”, ironiza, referin-
do-se à polémica troca de palavras entre 
Manuel Pinho e o candidato do PSD. “A 
pior coisa que pode acontecer é haver um 
candidato a vilão transformado em vítima 
de metáforas infelizes”, conclui. Vicente 
Jorge Silva, comentador e antigo deputa-
do, admite que o seu amigo Vital Moreira 
“tem um estilo próprio”. 
“Não sei se vingou ou não”, diz, recu-

sando a palavra “desilusão”, embora ad-
mita que “é óbvio que o eleitorado tende 
a castigar os partidos que estão no po-
der em eleições europeias, que são uma 
oportunidade para mostrar cartões ama-
relos”. Na sua opinião, se Paulo Rangel 
leva vantagem isso deve-se sobretudo ao 
seu percurso parlamentar, que lhe deu 
mais visibilidade do que ao candidato so-
cialista, há muito afastado da ribalta po-
lítica. Manuel Alegre prefere não se pro-
nunciar sobre os candidatos em concreto. 
“Os resultados dirão se as escolhas fo-
ram boas” é o único comentário que faz. 
Mas concede que “as eleições são sempre 
difíceis para quem está no poder”. A dis-
puta pelo voto de protesto alarga-se, ali-
ás, nestas europeias, do CDS, PCP e BE 
(ver em baixo) ao PSD. O maior partido 
da oposição já assumiu querer conquis-
tar parte daqueles que, tendo já decidido 
penalizar Sócrates, ainda não sabem para 
que lado cairão. EXPREssO

Mais oito anos de prisão 
para vale e azevedo 
O Tribunal da Boa Hora, Lisboa, condenou o ex-pre-

sidente do Benfica João Vale e Azevedo a um cú-
mulo jurídico de 11 anos e meio de prisão pelas diversas 
condenações já sofridas em quatro casos: 
“Dantas da Cunha”, “Ovchinnikov”, “Euroárea” e 

“Ribafria”. A esta pena, serão retirados os três anos e 
meio já cumpridos, pelo que lhe 
resta ainda cumprir oito anos de 
prisão.
Entretanto, segundo o Supremo 

Tribunal de Justiça britânico, a 
apreciação do recurso do ex-presi-

dente do Benfica contra a extradição do Reino Unido 
para Portugal foi adiada para depois de 8 de Junho, a 
pedido do arguido. Vale e Azevedo reagiu à condenação 
da Boa Hora, através do seu advogado, José António 
Barreiros, que afirmou ir recorrer da sentença. “É uma 
decisão discutível o facto e o tribunal ter descontado 
apenas a prisão efectiva e não ter tido em consideração 
o período de liberdade condicional”, justificou o advo-
gado, garantindo que Vale e Azevedo “aceitará volunta-
riamente a extradição para Portugal”. METRO

“Cirurgião pláStiCo”
COnDEnADO
O médico José Mendia, que 
se auto-intitula cirurgião plás-
tico, foi condenado por um tri-
bunal de Lisboa a pagar uma 
indemnização de oito mil eu-
ros a uma cliente que vinha a 
acusá-lo de más práticas clí-
nicas após ter efectuado um 
“lifting” facial.

fERiDO EM QUEDA DE 
AViOnETA AVALiADO
nO PORTO
O ferido grave do acidente da 
aeronave que se despenhou 
domingo no Aeroporto da Ma-
deira, piloto da aeronave, foi 
transferido para o Hospital 
de S. João, no Porto, para 
ser analisado pela unidade 
de queimados. Entretanto, foi 
criada uma comissão de in-
quérito para averiguar as cir-
cunstâncias do acidente.

ViDEOViGiLÂnCiA 
A introdução de videovigilância 
e a segurança em estabeleci-
mentos nocturnos foram alguns 
dos temas debatidos numa 
reunião que envolveu o Minis-
tério da Administração Interna, 
o Governo Civil e as autarquias 
do distrito de Lisboa.

BASE MiLiTAR COM
18 CASOS DE GRiPE A
Sete novos casos de gripe A 
(H1N1) foram confirmados 
subindo para 18 o total dos in-
fectados numa base militar em 
Madrid, anunciou o Ministério 
da Saúde espanhol. Também 
se soube que o novo vírus fez, 
este fim-de-semana, a sua se-
gunda vítima em Nova Iorque 
— uma mulher de 50 anos —, 
e a décima nos EUA. A Rússia 
confirmou o seu segundo caso 
e a República Checa o primei-
ro. No último balanço da Or-
ganização Mundial de Saúde, 
conta 12022 contaminados e 
86 vítimas em 43 países.

REinO UniDO-Nove ministros 
do governo britânico terão usa-
do dinheiro público para tratar 
de assuntos fiscais pessoais, 
revelou o “Daily Telegraph”.

VEnEZUELA - Um comercian-
te madeirense de 59 anos foi 
libertado em Naguanagua, Va-
lência, a 200km de Caracas), 
após 31 dias de sequestro, in-
formaram as autoridades.

CRiME- Dois homens enca-
puzados assaltaram, à mão 
armada, o posto de abaste-
cimento de combustível da 
Galp na Calçada de Carriche, 
tendo roubado 2000 euros.

BREvEs
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A partir de hoje, nos hospitais do Cana-
dá vão faltar de isótopos medicinais, 

devido ao encerramento da central nucle-
ar de Chalk River, em Ontário, informou 
a Radio-Canada. Os isótopos, produzidos 
no Ontário, servem 
nomeadamente a de-
tectar certos tipos de 
cancro e a tratar do-
enças cardíacas. São 
30.000 Canadianos 
que beneficiam cada 
semana desses isótopos. Essa substância, 
radioactiva, uma vez injectada no corpo 
de um doente, cola-se às metástases ou 
ainda às fissuras nos ossos. Permite efec-
tuar, nomeadamente, testes de despista-
gem com uma grande precisão. 
O reactor de Chalk River, velho de 50 

anos, produz quase 40% do conjunto dos 
isótopos do mundo e mais da metade dos 
isótopos de tipo “technétium 99”, o que 

faz do Canadá um chefe de fila no do-
mínio. No Quebeque, o Conselho para 
a protecção dos pacientes pensa intentar 
um recurso colectivo contra o governo 
Harper. O Conselho diz que Ottawa é 

responsável da crise 
de abastecimento em 
isótopos médicos. O 
seu porta-voz, Paul 
Brunet, explica que 
o Estado canadiano 
parece ter arrastado 

os pés neste processo. Recorda que uma 
lei especial foi votada em Dezembro de 
2007 para forçar a reabertura do reac-
tor, apesar da controvérsia. Desde então, 
nada não foi feito por Ottawa para regu-
larizar o problema. A paragem do reactor 
nuclear de Chalk River poderá demorar 
mais de um mês. A comunidade médica 
teme que as reparações durem até oito 
meses… MIGUEL FÉLIX

AQUI CANADÁ
Menos “graffitis” em Montreal

Metro St-laurent rebaptizado? 
pouco provável…

objectivos de expansão
do exército: não antes de 2028

Hospitais vão conhecer uma falta 
de isótopos medicinaisO presidente da Câmara Municipal 

Montreal, Gérald Tremblay, decla-
rou que tinha menos grafitos em Montre-

al e que era necessário continuar a inves-
tir milhões de dólares na luta contra os 
grafitos. O presidente da Câmara Muni-
cipal, acompanhado por vários eleitos do 
seu partido (Union Montréal), declarou 
em conferência de imprensa que a bai-
xa do número de grafitos era tal que as 
repetições tinham diminuído, passando 
de 50% a 15% no centro da cidade. A ci-
dade investirá este ano 3,1 milhões para 

limpar os grafitos em todas as freguesias. 
A Sociedade de Transportes de Montreal 
investirá mais ou menos o mesmo valor. 

Contudo, apesar desta baixa, Luís Mi-
randa, presidente da junta de freguesia 
de Anjou e responsável pela limpeza da 
cidade, repetiu que ainda era muito cedo 
para pensar em forçar os proprietários de 
Montreal (particulares e comerciantes) a 
limpar eles mesmos os grafitos que de-
gradam a sua propriedade, como já se faz 
em Vancouver.  
MIGUEL FÉLIX

há pouca possibilidade para que a 
estação de metro Saint-Laurent seja 

rebaptizada. Em margem de uma con-
ferência muito apreciada na Câmara de 
Comércio de Montreal, o presidente da 
Sociedade de Transportes de Montreal 
(STM), Michel Labrecque, mostrou pou-
ca abertura à proposta que foi recente-
mente feita. Numa carta transmitida no 
início do mês, os responsáveis do futuro 
Bairro dos espectáculos, sugeriam que a 
estação de metro situada à esquina das 
alamedas Maisonneuve e St-Laurent, 

fosse rebaptizada “estação Saint-Laurent-
Quartier des spectacles”. “Há actualmen-
te uma moratória sobre as mudanças de 
nomes. A parceria do Bairro dos Espec-
táculos tem por conseguinte uma longa 
costa a subir se desejar convencer-nos”, 
lançou Labrecque. O presidente da STM 
fez valer o custo importante gerado por 
tal decisão. “Para a Sociedade, precisou, 
é um quarto de milhão de dólares. É ne-
cessário alterar todas, todas, todas as 
indicações. Por toda a parte. São custos 
gigantescos”. MIGUEL FÉLIX

Não será antes de 2028 que serão atin-
gidos os objectivos modestos de ex-

pansão do exército canadiano, fixados o 
ano passado pelo governo conservador, 
de acordo com os documentos do or-
çamento federal. E mesmo este prazo é 
considerado optimista, dada a dificulda-
de que têm o Exército, e as forças navais 
e aéreas a reter os militares nas Forças, 
indica o relatório da Defesa nacional so-
bre as prioridades 2009-2010 publicado 
recentemente. As estratégias de recruta-
mento e retenção do pessoal, não evo-
luíram suficientemente para garantir o 

respeito destes objectivos. O facto que 
levará 19 anos para acrescentar às forças 
cerca de 5000 militares a tempo inteiro 
– a força regular – e 3000 reservistas, se-
meia a apreensão em certos observadores 
políticos e militares. 
O objectivo de criar uma força perma-

nente de 70.000 militares a tempo inteiro 
e 30.000 a tempo parcial foi estabelecido 
no último ano, no âmbito da estratégia 
fortemente publicitada da Defesa nacio-
nal do governo federal, que previa igual-
mente aumentos regulares do orçamento 
militar. MIGUEL FÉLIX
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CELTEL MOBILITE • LAMBRO • THE MORE YOU SAVE • ADDED "3G MOBILE INTERNET STICK"
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM  
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MONTREAL
Celtel Mobilité
6295 Victoria                514.739.2355
35 rue Beaubien Est    514.270.2384
101 du Mont Royal O.       514.448.6996
3758 boul. St-Laurent                514.845.9815
625 Ste-Catherine O.,#1570               514.312.2338

Fifa Telecom
245, boul. de la Côte-Vertu         514.333.4774
Zed Cellular
6245 Métropolitain E., #921              514.326.3337

LAVAL
Celtel Mobilité
1637 boul. Daniel-Johnson              450.988.1088

Offers and pricing subject to change without notice. 1. A one-time activation fee of $35 per line applies. Local airtime over the allotted monthly minutes in the monthly plan, long-distance and roaming charges and any additional options selected 
and applicable taxes are extra and are also billed monthly. 2. Each plan includes a number of sent text messages; text messages received from another mobile phone are free. There is a charge per text message received via E-mail to your Fido 
and for premium text messages (alerts, messages related to content, contests and promotions). 3. Phones shown are available at $0 with a two-year Fido Agreement; early cancellation fees apply. Without a Fido Agreement, the Nokia 2760 phone 
is at $50, the Nokia 3500 phone is at $100 and the MOTORAZR V3 phone is at $100. Taxes not included. TM Fido & design, FidoDollars and Giving low prices a good home are trademarks of Fido Solutions Inc. © 2009 Fido Solutions Inc.

A NOVA
GARANTIA DO 
PROPRIETÁRIO

1. Nenhum custo de acesso à rede
2. Serviço gratuito de alertas texto para controlar o seu orçamento
3. Nenhum contrato com prazo exigido
4. Recompensado com FidoDollarsTM em cada utilização do seu portátil 
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MAIS
preocupe-se menos

Navegue a Internet em 
Banda Larga Móvel
(vodafone.pt)
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Com contrato Fido de 2 anos3. Maximize as suas economias! 
Outros portáteis disponíveis.

$15
POR MÊS1

PLANOS A PARTIR DE

>  MENSAGENS TEXTO 
  INCLUÍDAS2

>  NENHUM
  CUSTO DE
  ACESSO À REDE

$0
PORTÁTEIS A

Navegue a
Internet com a
3G Mobile
Internet Stick
a 

$0
Com contrato FidoTM de 2 anos

PUBLICIDADE
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Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: Sentir-se-á muito alegre e bem 
disposto. Aproveite bem este momento. Preocupe-se em ser 
bom e justo pois será feliz! Saúde: Esteja mais atento às suas 
necessidades fisiológicas. Dinheiro: Assuma com responsa-

bilidade os seus compromissos profissionais. Honre a sua palavra.
número da Sorte: 62 números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa Vigilante 
e Atento. Amor: Fomente o entendimento com a sua cara-
metade. Aposte no diálogo e na compreensão para revigorar 
a sua relação. Saúde: Consuma alimentos ricos em ferro.

Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil no seu ambiente laboral. 
Procure estar longe dos conflitos.
número da Sorte: 61 números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Torne os seus sonhos em realidade, declarando o seu 
amor à pessoa que preenche o seu coração. Saúde: Sema-
na sem grandes problemas ao nível da saúde. Mantenha o 

equilíbrio. Dinheiro: Avalie bem as suas potencialidades, pois as mudan-
ças de ocupação estão favorecidas.
número da Sorte: 70 números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Fal-
sidade. Amor: Contribua para a harmonia familiar com uma 
boa base de compreensão. Saúde: Avalie o seu estado de 
saúde de uma forma consciente. Procure o seu médico de 

família. Dinheiro: O seu desempenho profissional será recompensado 
mas não monetariamente. O reconhecimento será feito através de um 
diálogo incentivador.
número da Sorte: 52 números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder, Au-
toridade. Amor: Combine um jantar onde possa reunir todas 
as pessoas que são importantes para si. Ajudá-lo-á a sentir-
se melhor. Não troque o verbo Ser pelo verbo Ter.

Saúde: Evite abusar do café, pois pode provocar-lhe fortes dores abdo-
minais. Dinheiro: Mostre o que vale e será bem sucedido. Não tema de-
monstrar as suas verdadeiras capacidades.
número da Sorte: 64 números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ In-
dolência. Amor: Entenda os pontos de vista do seu par e 
procure entender que cada pessoa tem a sua própria per-
sonalidade. Saúde: Viverá momentos de grande agitação 

mental. Tire uma hora no final do dia para relaxar.
Dinheiro: Dê mais valor às relações entre os colegas. O bom ambiente 
ajuda a aumentar a qualidade do trabalho.
número da Sorte: 66 números da Semana: 1, 8, 17, 21, 39, 48

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pes-
soal.
Amor: Procure passar mais tempo com a sua família. Será 
benéfico para todos.
Saúde: Tendência para algum mau humor e irritabilidade. 

Faça exercícios de auto-controlo.
Dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das suas poupanças. Aos pou-
cos irá ver a diferença na sua conta. Logo pela manhã pense nos deveres 
que tem a cumprir.
número da Sorte: 72 números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa 
Útil, Maturidade. Amor: Opte pela tolerância para resolver 
os seus problemas afectivos. Veja a tolerância como uma 
virtude. Saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada. O 

seu organismo agradecer-lhe-á. Dinheiro: Semana muito favorável sob o 
ponto de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido. Preocupe-se 
em ser bom e justo pois será feliz!
número da Sorte: 76 números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa Inteligente, 
Prático. Amor: Evite conflitos com familiares por causa de 
assuntos financeiros. Dê um passo de cada vez em prol da 
harmonia. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e vitalidade. 

Aproveite para praticar exercício físico.
Dinheiro: Procure não exigir tanto dos outros, quando não dá o melhor 
exemplo aos seus subordinados.
número da Sorte: 78 números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e 
Prosperidade. Amor: Trabalhe mais o seu lado espiritual. Os 
olhos são a janela da alma, procure que o seu olhar seja bri-
lhante.  Saúde: Procure fazer uma vida mais saudável. Alie a 
alimentação equilibrada à prática de exercício físico.

Dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o seu esforço. A partir de 
agora aja de forma a corresponder a este voto de confiança.
número da Sorte: 65 números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: 
Os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão vai tomar 
conta de si. Saúde: Ingira bastantes líquidos. Será uma 
excelente forma de combater o calor. Dinheiro: Rentabilize 
o seu dinheiro e invista em algo que lhe garanta amealhar 

alguns lucros. Precisa de alguma coisa? Procure-a!
número da Sorte: 38 números da Semana: 5, 25, 36, 44, 47, 49

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adver-
sidade. Amor: Um pequeno desentendimento poderá fazer 
com que ponha em risco uma amizade de longa data. Man-
tenha a calma. Você agrada a Deus quando pratica a cari-
dade! Saúde: O seu descontentamento com a sua silhueta 

levá-lo-á a pensar, seriamente, em fazer uma dieta.
Dinheiro: A sua força de vontade será determinante para ultrapassar um 
desafio profissional. Continue empenhado.
número da Sorte: 31 números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

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)

MUITO BONs sOMOs NÓs

Hora do decoro
Ah, como eu queria agora ser professor... Aturar mi-

údos chatos, trabalhar a desoras, fazer ginástica 
com o ordenado – mas nunca, nunca temer pela minha 
sobrevivência. Discutir o estatuto da carreira, contar os 
dias para a pré-aposentação, imaginar a ginástica suple-
mentar que um dia terei de fazer com a reforma – mas 
nunca, nunca temer pela sobrevivência da minha em-
presa. Aderir a uma greve, abdicar de um dia ou dois de 
ordenado em prol do bem comum, começar desde já a 
pensar na ginástica terrível que terei de fazer no fim des-
te mesmo mês sem aqueles dois dias de ordenado – mas 
nunca, nunca temer pela sobrevivência da actividade a 
que decidi dedicar a minha vida.
É mau, ser professor? Tem as suas desvantagens – e, 

entre elas, a menor não é com certeza a tão pouca im-
portância que tantas vezes as sociedades contemporâ-
neas dão aos seus professores. Dos Estados Unidos à 
Austrália, do Brasil ao Japão e de França à Alemanha, 
como ainda recentemente 
nos mostraram os filmes “A 
Turma” ou “A Onda” – de 
todo o lado, tanto quando 
daqui mesmo, nos chegam 
exemplos do quanto a classe 
tem de lutar por um mínimo 
de atenção dos alunos e por 
um mínimo de reconheci-
mento por parte dos pais 
destes. O que está mal. Por-
que, se pensarmos bem, não há profissão mais nobre do 
que a de professor.
Comparado com um professor, um jornalista é pou-

co mais do que um inútil, destacando os pequenos e os 
grandes equívocos do quotidiano de uma forma quase 
lúdica, às vezes mesmo irresponsável. Comparado a um 
professor, um advogado é pouco mais do que um pária, 
um vampiro com o hábito de alimentar-se dos desagui-
sados do dia-a-dia sem qualquer intenção profiláctica (e, 
aliás, fazendo-se muitas vezes pagar principescamente 
por isso). Comparado com um professor, um médico 
salva umas quantas vidas, mas não conseguirá nunca 
salvar a humanidade. Já os professores são provavel-
mente a nossa única promessa de um futuro melhor – a 
única esperança para essa humanidade. Devíamos ter 

mais respeito por eles. E porém, havendo professores 
em situação de trabalho precário, a esmagadora maioria 
desfruta de condição efectiva. E, havendo professores 
em escolas privadas de futuro incerto, a esmagadora 
maioria trabalha para o Estado. Compare-se isso  com 
o momento vivido na economia privada e vira de ime-
diato obsceno que haja centenas de milhar de portugue-
ses dispostos a fechar escolas, bibliotecas e cantinas em 
defesa do estatuto da sua carreira. Pequenas empresas 
encerram todos os dias às centenas. Médias empresas 
encerram todos os dias às dezenas. Grandes empresas 
fecham todos os dias um pouco por todo o mundo, in-
cluindo em Portugal. Milhões e milhões de pessoas vão 
perdendo os seus empregos. Milhares e milhares de por-
tugueses também. Famílias à beira da fome, casamentos 
destruídos, suicídios – há de tudo. Entretanto, uns quan-
tos fecham as cantinas aos miúdos e tomam de assalto 
as televisões para dizer que aceitam completamente ser 

avaliados, desde que não 
sejam nunca alvo de avalia-
ção. Acho obsceno. E isto 
sou eu a falar. Eu que sou 
uma peça de engrenagem – 
e que bem podia atirar-me 
amanhã mesmo da ponte 
sobre o Tejo sem que mun-
do ficasse mais rico ou mais 
pobre com isso. Agora tento 
pôr-me no papel dos donos 

das pequenas empresas, desesperados porque uma vida 
inteira de trabalho se lhes escoou entre os dedos sem 
que eles tivessem sequer tempo de dar por isso, e imagi-
no como olharão para a inexorabilidade deste protesto. 
Depois tento pôr-me na pele dos presidentes de grandes 
empresas, desesperados porque uma vida inteira de tra-
balho se lhes escoa entre os dedos – e, com ela, as vidas 
de trabalho de centenas de outras pessoas que com eles 
colaboram há anos – e imagino o que acharão também 
eles do protesto dos professores. Achá-lo-ão obsceno.
Desculpem-me o moralismo. Mas todos nós temos 

amigos que pararam de aparecer nos lugares onde nos 
encontravam porque deixaram de ter dinheiro para o bá-
sico, quanto mais para os pequenos prazeres. Todos nós 
temos amigos que pararam de telefonar porque simples-
mente deixaram de ter cabeça para os afectos, quanto 
mais para a conversa de circunstância. Amigos pobres, 
amigos ricos e amigos de classe média – todos a deitar 
contas à vida, alguns deles às suas e às de uma série de 
outras pessoas. E de certeza que, como eu, muito gos-
tariam agora todos eles de serem professores e de an-
darem a discutir o estatuto de carreira, seguros de que, 
melhor ou pior, essa carreira não acabará nunca.
JOEL NETO

“Milhares de portugueses vão perdendo os 
seus empregos. Famílias à beira da fome, 
casamentos destruídos, suicídios – há de 
tudo. Entretanto, uns quantos fecham as 
cantinas aos miúdos e tomam de assalto as 
televisões para dizer que aceitam completa-
mente ser avaliados, desde que não sejam 
nunca alvo de avaliação.”

CRÓNICA
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aiG: custos quatro vezes mais elevados do que inicialmente anunciado…  
O antigo gigante americano de seguros, o falido AIG, 

restaurado pelo Governo dos Estados Unidos, 
provou mais uma vez que é, sem qualquer dúvida, mais 
ganancioso ou menos consciente da sua imagem pública 
do que nunca. A companhia admitiu que o montante 
inicial de 120 milhões de dólares (US) que tinha pago 
em bónus foi, na realidade, quase o quádruplo desse 
valor.
Já em Março, a companhia tinha provocado a ira de 

Barack Obama, Presidente dos Estados Unidos, em ra-
zão das então ultrajantes prémios pagos aos executivos 
– prémios convenientemente pagos depois da empresa 
ter recebido mais de 170 mil milhões $ (US) do governo 
federal americano, para evitar o colapso da companhia.
Mas uma investigação do democrata Elijah Cummin-

gs, do Maryland, revelou que, na realidade, AIG pagou 
mais de 454 milhões de dólares (US) em bónus aos seus 
funcionários pelo trabalho realizado em 2008.
Cummings disse que estava “chocado” quando desen-

cobriu o verdadeiro valor. “Eu não posso imaginar por-

que é que esta empresa continua a menosprezar e minar 
a confiança do público... em vez de ter sido honesta des-
de o início”, disse. 
Nick Ashooh, porta-voz da AIG, disse que o valor ini-

cial de 120 milhões $ tinha 
sido comunicado porque 
a empresa “compreendeu 
mal a informação que de-
via revelar”... Afinal, o va-
lor inicial de 120M $ foi 
principalmente dado a altos 
dirigentes, e AIG omitiu di-
vulgar os prémios pagos aos 
outros empregados.
Para além dos 454 milhões, a AIG também deu 165 

milhões de dólares em prémios de “retenção” a empre-
gados de uma subdivisão da companhia AIG Financial 
Products, para que eles continuem a trabalhar para a 
AIG. Esse valor tinha exasperado o resto do mundo, 
provocando modificações na legislação americana para 
que os prémios sejam impostos a 90%.
 O grupo jornalístico “Politico” descobriu para onde 

foi o resto do dinheiro. Em bónus, incluindo uma mé-

dia impressionante de 51,026$ que receberam 2 095 
trabalhadores da AIG, empregados na divisão “Asset 
Management Group”. Também, mais de 38 200 empre-
gados receberam cerca de 5,000 $ em prémios; 1 168 

empregados receberam uma 
média de 11,889$ e 6 410 
obtiveram uma média de 
18,954$.
 A companhia, que com os 

seus “insuficientes” 374 di-
ferentes planos que recom-
pensam os funcionários pela 
qualidade dos seus serviços, 
confirmou que está a desen-

volver um novo plano de bónus para 2009, em consulta-
ção com a Federal Reserve e a Treasury (Tesouraria)…
 Essa empresa, arquejada, exige o dinheiro dos contri-

buintes americanos para salvá-la. Claramente, não im-
porta. 165 milhões... 454 milhões... quem está a fazer 
contas? Ainda a semana passada perdi uma pasta com 
289 milhões de dólares... 
REDAcçãO
A VOZ DE PORTUGALportugal sobe

no ranking
Portugal subiu este ano três lugares no ranking de 

competitividade da universidade suíça Institute for 
Managment Development (IMD), passando a ser o mais 
competitivo dos países do Sul da Europa e ocupando a 

16ª posição entre os países da União 
Europeia. Com esta melhoria, Por-
tugal ultrapassou a Espanha, pela 
primeira vez desde 2005, a Itália 
e a Grécia, de acordo com “World 
Competitiveness Yearbook 2009” 
do IMD, divulgado pelo gabine-
te do Plano Tecnológico. Portugal 
está agora em 34º lugar numa lista 
de 57 países e no 16º lugar entre os 
24 países da UE —Letónia, Malta e 

Chipre não foram considerados. O “World Competitive-
ness Yearbook” usa mais de 250 critérios ou variáveis, 
agrupados em quatro factores de competitividade: per-
formance económica, eficiência de Governo, eficiência 
empresarial e infra-estruturas. A análise da competitivi-
dade das economias estudadas é feita a partir de dados 
estatísticos recolhidos junto de organizações internacio-
nais, nacionais e regionais. Para o ministro da Econo-
mia, Manuel Pinho, “a subida mostra que a estratégia 
adoptada está a dar resultados”. LUsA

A Voz De Portugal - Wednesday, May 27th, 2009
Paper Size: 12.59"x20.46"
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WEALTH INVESTMENT QUALITY IMPORTED JEWELLERY
PARTIAL LISTING: 4CT EMERALD CUT DIAMOND RING WITH NATURAL FANCY PINK DIAMONDS, 7CT SAPPHIRE 
BRACELET WITH 3CTS OF DIAMONDS, 6CT SAPPHIRE DINNER RING SET IN PLATINUM, 2CT ROUND BRILLIANT 
CUT DIAMOND ENGAGEMENT RING, 11-14MM TAHITIAN PEARL NECKLACE, 11CT DIAMOND TENNIS NECKLACE, 
26CT EMERALD TENNIS STYLE BRACELET, 3CT FANCY COGNAC DIAMOND RING, 1CT EGL CERTIFIED DIAMOND 
SOLITAIRE,  6CT SAPPHIRE RING WITH 3CTS OF DIAMONDS
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2008 MERCEDES-BENZ S550MANY GOLD COINS
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DIAMOND 

RING 

2008 MERCEDES-BENZ S550

RING 

MANY GOLD COINS

MS CLEARED ITEMS

4CT
DIAMOND 

RING RING 

18K YELLOW GOLD 
ROLEX PRESIDENT

ECONOMIA

Mais de um terço das 
empresas nacionais 
cortou na informática
Os departamentos de informática (tecnologias da In-

formação — TI) de 34% das empresas portugue-
sas vão sofrer cortes e outros tipos de impactos nega-
tivos devido à actual crise económica. De acordo om 
um estudo da consultora IDC sobre o mercado de TI, 
divulgado pela empresa de tecnologia Voxtron Iberia e 
citado, apenas 13% das empresas portuguesas vai pou-
par os seus serviços de informática. Entre as empresas 
que admitem que a crise vai ter um impacto negativo no 
departamento de TI, a grande maioria — cerca de 80% 
— admite vir a cortar até 70% no seu investimento neste 
sector. As restantes admitem reduzir os custos operacio-
nais ou, mesmo, cortar pessoal.
Recuperação só em 2011 
O estudo aponta que, apesar de as previsões de No-

vembro de 2008, terem desenhado para este ano um 
cenário de crescimento do mercado mundial de tecno-
logias de informação bastante acima do produto inter-
no bruto (PIB) mundial, tudo mudou com a revisão das 
estimativas feita em Fevereiro. De acordo com estes 
cálculos mais pessimistas, espera-se agora “menos 5,2 
pontos percentuais face à previsão para o crescimento 
em 2009”, revela o estudo. Neste caso, a recuperação 
do mercado de TI, que antes de previa já para 2010, só 
acontecerá em 2011, refere o documento. LUsA
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COMUNIDADE

Este ano, depois de 14 anos sem ir aos Açores, vou 
fazer uma viagem de 2 semanas a São Miguel. Mas 

penso que só lá vou voltar outra vez depois de mais 14 
anos. É simples. Somos roubados em termos de trans-
porte. Para quem quer ir passar 7 dias em Paris, França, 
com 6 noites de hotel “2 estrelas” e pequenos almoços 
incluídos, custa menos que ir aos Açores, ou seja 939$, 
taxas incluídas. Com a Air Transat, devo pagar 1200$ 
só para a viagem, de mais ou menos 5 horas. Para Paris, 
são umas 7 horas, portanto mais custos em carburante e 
em pessoal... 
Falando em turismo, existe uma pequena cidade que 

vive quase exclusivamente do turismo, mas como há 
uma crise mundial, já havia umas semanas que lá não 
aparecia visitante. Estavam todos a gastar fiado uns aos 
outros… Uma tarde, um homem apresentou-se no hotel 
e alugou um quarto, pagando 100 dólares por uma noi-
te. O homem ainda não tinha chegado ao quarto que o 
proprietário foi pagar com os 100 dólares uma dívida 
ao supermercado, que por sua vez foi logo pagar o agri-
cultor pelos produtos vendidos ao seu comercio, que lá 
foi também pagar o que ele devia à prostituta da cidade, 

que foi por sua vez pagar ao dono do hotel por lhe ter 
alugado, fiado, um quarto... Entretanto, no momento em 
que a mulher pagava a sua dívida, o hóspede que não 
gostou do quarto, pediu para ser reembolsado dos seus 
100 dólares, coisa que se apressou de fazer o dono do 
hotel. Nada foi gasto nem ganho nem perdido, mas o 
certo é que ninguém deve mais nada a ninguém, todos 
foram pagos. E esta!? JOsÉ DE sOUsA

final de ano na português do atlântico
É pá! Trinta e sete anos! É uma vida!

Esta tradicional introdução académica, quer 
salientar os 37 anos de existência da EPA — Escola 
Português do Atlântico, ao serviço da Língua e Valores 
Portugueses em Montreal. E foi no último sábado que 
decorreu mais um agradável jantar encontro assinalando 
o final de outro ano lectivo.
Razoável assistência de familiares dos alunos e de 

amigos da Escola, tendo-se desta vez verificado uma 
agradável surpresa, com a presença do casal Graciano 

e Graciosa Valente, fundadores e administradores da 
EPA, há algum tempo afastado do convívio por motivos 
de saúde. A recuperação é lenta mas cremos que efecti-
va a médio prazo.
Entretanto, tem sido pela batuta da directora a D. Do-

lores, que os destinos desta 
conceituada e útil institui-
ção, cujos méritos e bem 
feitos são sobejamente 
conhecidos, têm singrado, 
apesar da grande baixa de 
inscrições de alunos, que 
desde há algum tempo se 
verifica em todas as esco-
las da região.
Dir-se-ia que o interesse 

pela aprendizagem do Por-
tuguês diminui de ano para 
ano. Só quando as escolas 
começarem a fechar portas 
é que virão, como é hábito, 
as lamentações. E depois, 
aqueles que poderiam ter 
aprendido em idade es-
colar, procurarão— pela 
força das necessidades em 
meio empresarial, a apren-

der a Língua que no momento actual é falada por cerca 
de 220 milhões de pessoas no mundo. 
A motivação começa em casa.
Voltando à festa e ao esplêndido jantar que foi servi-

do por um grupo de alunos e alguns antigos instruen-
dos da Escola, que devem ser felicitados pelo trabalho 
desenvolvido, executou-se em determinado momento 
o Hino Nacional, acompanhado por um coro infantil e 
seguiram-se depois prestações de jovens da maternal e 
das primeiras classes, que cativaram pela execução de 

alguns números a que o 
público correspondeu com 
fortes aplausos. Advinha-
se o esforço, o carinho e a 
dedicação que as profes-
soras responsáveis pelos 
ensaios — as senhoras Ana 
Maria e Ana Paula — des-
penderam para conseguir 
os bons resultados obtidos. 
Cheios de graça, nos seus 
trajos adequados às can-
ções que interpretaram, os 
cachopos— rapazes e ra-
parigas— de tenra idade, 
actuaram com muita per-
feição.
Mais tarde foram entre-

gues os diplomas aos fina-
listas que este ano terminaram o 9ºano de escolaridade 
e a alegria e energia fez quartel na pista de dança, onde 
o DJ seleccionou música para todos os gostos, até altas 
horas da noite. Até para o ano. 
RAUL MEsqUITA

coisas do corisco

INTRODUzINDO DE A A z

o chá Gorreana e as 
lapas em Montreal

continuamos com a intro-
dução de novos produtos 

disponíveis em Montreal, e 
parece que ainda há tesouros 
nesta comunidade. Um deles, 
do qual muitos portugueses 
nunca ouviram falar, é o Chá 
Gorreana. Esta apreciada be-
bida cultivada na ilha de S. 
Miguel, nos Açores, foi durante muitos anos a única 
plantação de chá da Europa. A plantação da Gorreana 
iniciou a sua produção em 1874  e, em 1883, conse-
guiu o primeiro quilo de chá seco. Assim surgiu o chá 
Gorreana, pelas mãos de Hermelinda Pacheco Gago 
da Câmara. O chá teve produções significativas nas 
primeiras décadas do século XX. Na ordem das 700 
toneladas por ano. No entanto, as restrições as tro-
cas com o exterior, durante as duas grandes guerras, 
fizeram com que houvesse um maior investimento 
noutras culturas mais necessárias à subsistência. Esta 
bebida ancestral possui mais propriedades benéficas 
para a saúde do que a maior parte das pessoas conhe-
ce. Apontamos de seguida algumas das conclusões 
a que chegaram apenas alguns dos estudos médicos 
realizados sobre a ingestão de chá: nas senhoras mais 
idosas, ajuda a combater a arteriosclerose reumáti-
ca, sendo 60% menor a hipótese de desenvolver a 
doença; a longo prazo, aumenta a densidade óssea 
de quem o bebe; o chá verde combate o desenvolvi-
mento de células cancerígenas; ajuda no combate da 
contracção de gripes; nas vítimas de ataques cardía-
cos, pode reduzir em 44% a hipótese de um segun-
do ataque, tomando apenas 2 chávenas diárias; pode 
ajudar na prevenção da doença de Parkinson; pode 
ajudar na prevenção de cáries dentárias e doenças de 
gengivas. Pode comprar o chá Gorreana, entre outros 
comércios, no Sá e Filhos, 4701 St-Urbain, e Benfei-
to e Filhos, situado no 4800 St-Dominique.

Lapas?
As lapas grelhadas constituem uma delícia na gas-

tronomia portuguesa, típico das regiões dos Açores 
e da Madeira e são normalmente consumidas como 
entrada. Na Madeira, o tempero é feito com mantei-
ga salgada derretida, limão e pimenta; nos Açores, a 
massa de pimentão, o alho e a manteiga constituem 
os principais elementos do tempero. 

Em Setembro de 2007, na festa de Santa Cecília, 
organizada pela Filarmónica de Laval, havia lapas 
grelhadas à venda e um amigo fez-me provar este 
bicho do mar. Fiquei encantado pelo sabor e foi uma 
revelação gastronómica, uma verdadeira delícia do 
mar. Durante vários meses estive à procura das lapas, 
sem sucesso. E, num dia de verão bem quente, fui à 
mercearia Sá e Filhos para comprar sardinhas e eles 
informaram-me que tinham lapas congeladas à ven-
da – comprei-as e foram uma delícia. Soube também 
que pode comprá-las na mercearia Benfeito e Filhos. 
O Verão está a chegar e podemos pensar nas sardi-
nhas, mas pode também pensar em lapas, disponíveis 
próximo de si. sYLVIO MARTINs
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COMUNIDADE
FEsTA DO DIvINO EspíRITO sANTO DA ApEs

Homenageou fundadores e presidentes
Encerraram-se apoteoticamente no do-

mingo à tarde em Hochelaga os feste-
jos do “bodo” da Associação Portuguesa 
do Espírito Santo (APES) em louvor da 
terceira pessoa da Santíssima Trindade, 
com os muito agradáveis concertos ao 
ar livre pela filarmónica Banda de Nossa 
Senhora dos Milagres (BNSM), dirigida 
por Leonardo Aguiar, e a sua congénere, 
Filarmónica do Divino Espírito Santo de 
Laval (FDESL), sob a direcção de Gil-
berto Pavão.

Foram, diga-se de passagem, celebra-
ções duplas e intensamente vividas, em 
que a APES registou o 25º aniversário 
da sua fundação, ao longo do qual muito 
tem honrado a comunidade e servido no-
bremente a divindade que lhe dá nome, 
enquanto angariando para si com muita 
distinção uma presença assaz dignifican-
te no campo da cultura popular, enrique-
cendo as nossas vidas e num elo constan-
te de ligação às nossas saudosas ilhas e 
Pátria.
Os festejos tiveram início no dia 16 de 

Maio numa casa Agrícola, aonde os ben-
feitores a quem chamamos de criadores 
ofereceram 18 bezerros para a festa. 
O sábado é sempre um dia grandioso. 

No final da tarde, foram distribuídos o 
leite e a massa sovada e em seguida os 
cantadores foram convidados para a can-
toria, cantando o pézinho ao Divino, à 
comissão organizadora e aos criadores. É 
realmente o dia que se distingue de todos 
os outros festejos em louvor do Espírito 
Santo na região metropolitana de Mon-
treal. É o único lugar que realiza Pézinho 
e a Cantoria ao desafio. Este ano, os can-
tadores do desafio foram: José Gaudinho 
e Gilberto Sousa que se deslocaram dos 
Estados Unidos, e Gil Rita e Manuel An-
tão que vieram de Toronto. Manuel An-
tão, com os seus 84 anos, continua “fino 
de espírito” e “malino” como nunca. É 
como o vinho do Porto, quanto mais ve-
lho melhor. Num dos desafios, cantando 
com Gilberto Sousa, depois de este lhe 
ter dito que S. Miguel não tinha o valor 
de Santa Maria. Disse-lhe: -Tu não fazes 
bom papel – Quando vens para a canto-
ria - Sabes bem que S. Miguel - é mais 
do que Santa Maria. Foi uma noite de 
cantoria digna das que se realizam nos 

Açores. 
Na sala de baixo, para quem não se in-

teressa pela cantoria, ou no intervalo dela 
dar um passo de dança, a organização 
fez apelo ao conjunto Xpressions, um 
dos melhores, 
senão o me-
lhor da co-
munidade e a 
Emily, estrela 
da noite que 
se deslocou da 
Califórnia para 
dar mais bri-
lho a estes 25 anos. A Emily é natural da 
freguesia do Raminho, na ilha Terceira. 
Bem menina imigrou com os pais para 
o Vale de S. Joaquim, mais precisamen-
te para Porterville. Sempre se lembra de 
gostar de música e de cantar. Quando ca-
sou, o seu marido proibiu-a de cantar e de 
fazer música, talvez por ciúme. Mas ela, 
às escondidas, lá ia tocando e compon-
do a sua música e os seus versos. Quan-

do ele estava a chegar a casa, desligava 
tudo e escondia o teclado para ele não 
desconfiar. Só quando se separou dele 
é que realmente se pôde dedicar à sua 
paixão, a música. Foi assim que iniciou 
a sua carreira, mas em Inglês, cantando 

música “country”, em Nashville. Mas al-
guém lhe proporcionou que ela cantasse 
em Português e desde então o seu suces-
so foi aumentando, até que hoje é uma 
das artistas mais apreciadas na diáspora. 
Já tem cinco trabalhos gravados, mas foi 
com a “Rosa amarela” que a sua carreira 
arrancou. O seu último disco “Ora mais”, 
é dedicado aos vendedores ambulantes 
das touradas, na Terceira. Todos os seus 
trabalhos são da sua autoria, música e 
letra. Em Montreal sentiu-se em casa, 
rodeada de Portugueses e de uma enor-
me comunidade do Raminho. Diz que o 
povo é que faz o artista. É este que lhe dá 
a energia e adora quando sente que a sua 
mensagem passa. Quem a quiser voltar a 
ver, ela vai estar em Dundalk, em Ontário 
nos 4 e 5 de Julho, no Festival Taurino de 
José Borges.
Chegávamos, pois, no domingo à Igre-

ja de Notre-Dame-des-Victoires, quando 
também ali chegava o singelo cortejo das 
coroas, certa e localmente dos mais lon-
gos e vistosos. Vindo da sede da APES, 
incorporavam-no grande representação 
institucional comunitária, o Dr. Carlos 
Oliveira, Cônsul-geral de Portugal em 
Montreal, entre outros, gente afecta à co-
lectividade anfitriã, com o acompanha-
mento das referidas BNSM e FDESL.
A missa que se seguiu, assaz nobre e 

participada, foi presidida pelo padre José 
M. Cardoso, com o acompanhamento do 
Coral do S. S. Cristo dos Milagres, di-

rigido por Filomena Amorim, numa pre-
sença sempre assaz distinta e que muito 
honra a Missão e a comunidade.
No final, foram a coroar os fundadores 

e presidentes da APES, numa cerimónia 
bastante nobre e a que o cronista foi con-

vidado a participar, algo que muito o co-
moveu e honrou.
Rumo à sede da APES, ali foram servi-

das as tradicionais e saborosas sopas do 
Espírito Santo, com cozido, vinho, su-
mos e massa sovada, de grande qualidade 
e abundância.
Entretanto, prosseguiu a tarde com mui-

ta alegria e animação, graças à artista 
Emily, com novamente o apoio musical 
do “Entre Nós”.
Ao longo da semana, proporcionou-se-

nos (e a doença deixou) assistir a algu-
mas das recitações do terço que com tan-
ta devoção e participação decorreram na 
sala de Nossa Senhora dos 
Milagres, presididas por 
Francisco Rocha.
A sessão da sexta-feira, 

especialmente, privilegiou 
um serão mais longo e ani-
mado, por via da distribui-
ção do tradicional “picado” 
à moda da Terceira, pão, 
vinho, sumos e doçaria, 
com grande abundância e 
a óptima qualidade e confecção que as 
senhoras da cozinha nos têm habituado. 
A animação musical foi da responsabi-
lidade da discoteca “Entre Nós”, com o 
simpático Marinho Silva.
Felicitamos a APES, na pessoa do seu 

presidente histórico, Artur do Couto, e di-
rigimos uma saudação muito especial às 
cozinheiras, demais colaboradores, fun-

dadores e presidentes, recordando com 
muita saudade e admiração todos aqueles 
que já partiram para a outra vida.
E que venham os próximos 25 

anos!ANTóNIO VALLAcORBA
E ANTERO BRANcO
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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

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

26 de Maio de 2009
1 euro = caD 1.584250

SeRviÇoS coNSUlaReS
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700        514-499-0968
Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Université, 24º andar          514-499-0359
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa                    1 (613) 729-0883

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

CANTINhO DA pOEsIA

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
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

†

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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GUIA COMERCIAL NECROLOGIA

força dum nada
Fazem-se versos dum nada

Dos versos nasce um poema...
Pelo   poeta   gerada 

Há vida no novo tema !...

E da pedra que se parte
Das rochas da  natureza
O escultor criando arte
Do nada faz a beleza... 

Também numa branca tela
Onde não existe nada

Quando o pintor se revela
Há arte manifestada ...

E das notas musicais
Com talento e inspiração
Dum nada ou pouco mais

Surge  a mais bela canção.

Vai-se  a  arte  originando
Do nada que enfim provém
Que nos deixa meditando...

Na força que um nada tem!...
Euclides Cavaco

assim morreu
o nosso amor

Como sempre, morrem as flores,
Morreu assim o nosso amor,

Era tudo tão lindo e cativante,
Que me supunha, um sofredor.

Mas realmente, na verdade era paixão,
Que eu sentia por você,

Às vezes, quase louco de ciúme,
Via o dia em que isso ia acontecer.

E foi num dia feliz, em que o sol para todos brilhava,
Que eu soluçando baixinho,
Suas frases finais, escutava;

Desculpe-me se sou tão dura,
De por fim nesse nosso romance,
Que não ia levar a coisa alguma,

E na verdade, era muito desgastante.

Nesse momento, eu não tive palavras,
Para amenizar o meu sofrimento,

Levantando-me da cadeira ainda tonto,
Mas mesmo assim,

Consegui chegar ao portão.

E você foi embora,
Deixando-me a dor no meu tão sofrido coração,

Hoje, me procuras para dizer-me,
Que errastes e errastes demais,

E que agora choras por não quereres,
Dar seqüência a esse amor entre nós,

Que infelizmente teve fim a tempos atrás.
Vivaldo Terres

Se alguém bater um dia 
à tua porta

Se alguém bater um dia à tua porta,
Dizendo que é um emissário meu,
Não acredites, nem que seja eu;

Que o meu vaidoso orgulho não comporta

Bater sequer à porta irreal do céu. 
Mas se, naturalmente, e sem ouvir
Alguém bater, fores a porta abrir

E encontrares alguém como que à espera

De ousar bater, medita um pouco. Esse era
Meu emissário e eu e o que comporta

O meu orgulho do que desespera.
Abre a quem não bater à tua porta! 

Fernando Pessoa

†

Henrique Victoria
Faleceu em Montreal, no dia 20 de Maio de 
2009, com 73 anos de idade, Henrique Victoria, 
natural de São Braz, São Miguel, Açores, espo-
so de Maria da Luz Tomé.
Deixa na dor sua esposa; seu filho Aníbal (Carol 
Mattie); sua filha Nelia (João Guerreiro); seus 
netos (as) Michael, Jessica, Kevin e Victoria; 
seus irmãos (ãs) José, Maria, Aníbal e Angelina 
e seus cônjuges respectivos; seus cunhados 
(as), sobrinhos (as), assim como outros 
familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514.277.7778   www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 25 de Maio de 2009, após missa de 
corpo presente na Igreja St-Ambroise. Foi sepultado no Cemitério Notre-
Dame-des-Neiges.
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.

Guilhermina ferreira Gonçalves
Faleceu em Montreal, no dia 15 de Maio de 
2009, com 88 anos de idade, natural de Moitas 
Venda, Alcanena, Portugal.
Deixa na dor seus filhos (as) Joaquim, 
Ermelindo, José, Dilma, Helena e seus 
cônjuges respectivos; seus netos (as) Laura, 
Nelson, Joaquim, Sophia, Isabel, Filipe, 
Cristina, Nadia, Sara; bisnetos(as), assim 
como outros familiares e amigos. 
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.

M E M O R A N D U M
1º Ano de saudade

Heleno de Oliveira
30 de Março de 1945 -31 de Maio de 2008

Ele resta sempre nos corações dos seus 
familiares. 

Esposa e filhos, assim como outros 
familiares recordam-no com profunda 
saudade e participam que será celebrada 
uma missa em sua memória, domingo 
31 de Maio de 2009, pelas 10h, na Igreja 
Santa Cruz.
A família agradece antecipadamente a 
todas as pessoas que possam participar 
nesta celebração e a todos os que 
apoiaram-na durante todo este tempo.
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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 31 de Maio 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

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

514-271-8306

eMpReGoS

Aluga-se para férias: Apartamento 
em Portugal, no Algarve, em Vila-
moura. Central, remodelado, a 10 
min. a pé da praia, ao mês ou por 
periodo de 6 meses. 

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

PORTUGAL-Aluga-se casa na Praia 
do Bonsucesso na zona de Óbidos/
Caldas da Rainha. 

514-351-2998

4 pneus de Inverno com jantes de 
Inverno. $400. 

514-571-1924

veNDe-Se coSTURa
Compramos e vendemos máquinas 
de costura domésticas. 

514-844-4351

Paisagista com experiência em 
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em 
Laval. Salário conforme experiência. 

450-963-3462

COLABORE COM O 
nOSSO JORnAL

Paysagiste
Terrassement Experts
Procuramos operários com experiência 

em “pavé-uni”, pavimento e muros. 
Rive-nord, Rive-Sud, Montreal e 

arredores. Bom salário.
Marco e Luís Santos.

514-692-5905 ou 514-692-5792
mbsantos@videotron.ca

Bruno De Matos
Agent immobilier affi lié

514.725.6837 cell.
514.856.4444 ext. 381
514.856.4449 fax
brunodematos@hotmail.com
www.propriodirect.com
3899, aut. des Laurentides, #200, Laval (QC) H7L 3H7 SEMPRE AO SEU DISPOR!

BRUNO DE MATOS • PROPRIO DIRECT
FORMAT: CARTE D’AFFAIRES • 3,38 PO X 28 AGATES • NOIR & BLANC • 12 PUBLICATIONS: À PARTIR DU 13 MAI 2009 • LANGUE: PORTUGAIS
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
KM • 11 MAI 2009 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

aRReNDa-Se

ECOnO iMMEUBLES
Arrendamos o seu
apartamento por 

60-80% do primeiro mês, 
e fazemos verificações

de referências e de
crédito. 

PORQUE PAGAR MAIS?
Já tem um rendeiro em 

vista? 
Também verificamos
referências e crédito 

por apenas 30$.
Mauro

514-781-0350
www.econoimmeubles.com

Aide ménagère, lundi – mercredi – 
vendredi, dans Outremont. 

514-343-4450

Paisagista e instalador de muros de 
blocos e “pavé-uni”, com ou sem ex-
periência. 

514-821-3457

Casal para manutenção de 52 apar-
tamentos, em Laval (Metro Cartier). 
Experiência (1-2 anos).
DEVE VIVER NO PRÉDIO – aparta-
mento fornecido. 

514-355-7171

3 ½ na zona St-Michel. Livre 1 de 
Julho. 

514-924-1543 ou 514-324-9542

PUBLiCA-SE TODAS àS
QUARTAS-fEiRAS

LEiA E DiVULGE
O nOSSO JORnAL

Carlos Arriola 
514 862-8898

Agent immobilier affi lié

Robert Raymond 
514 962-3282

Agent immobilier affi lié

7275, rua Shebrooke E.,
local 53

Montreal (QC) H1N 1E9
www.siversailles.com

RiViÈRE-DES-PRAiRiES
Magnífi co 6plex (6 x 4.5), construído 
em 2005, ideal para residir ou como 
investimento. A40 facilmente acessív-
el via Boul. St-Jean-Baptiste. Próximo 
de todos os serviços. 669 000$

MERCIER
“Casa de cidade”, métro H-Beaugrand. 
Parques, escolas e todos os serviços. 1600 
p.c., 3 quartos, 1 garagem, 299 000$

Sucessão. À beira do rio. Unidade de 
canto, livre imediatamente. Le Rive-
Gouin, complexo prestigioso adjacente 
à Rivière-des-Prairies. 2 qtos, 1 espaço 
de estacionamento interior. 235 000$

SERVICES IMMOBILIERS VERSAILLES • CARLOS ARRIOLA & ROBERT RAYMOND
FORMAT: IMMOBILIER;  2 COLS X 63 AGATES • NOIR ET BLANC • MODIFICATION POUR 1 AVRIL 2009
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM
K.M.

STE MARTHE SUR-LE-LAC
Luxuoso condomínio em sítio calmo. 2 
qtos, bela cozinha, qto de banho moder-
no. Salão e qto de jantar abertos. Larei-
ra a gás. Sistema de fi ltração da água. 
Estacionamento exterior. 157 000$

Compagnie dynamique, en pleine 
expansion, recherche échantillonneuse 

avec un minimum de 5 ans d’expérience 
dans le “sportswear” pour dame.  

Bonne connaissance de la confection 
de “jacket” doublés nécessaire. La 

personne doit être capable de s’exprimer 
en Français ou en Anglais. 

Veuillez contacter Lucie Maud 
514-381-5393 ext. 339

(ENGLISH)
Growing dynamic company is looking 
for a sample maker with a minimum 

of 5 years experience in women’s 
sportswear.  Good knowledge in sewing 

lined jackets is necessary.  Must be 
capable of expressing him/herself in 

French or English.
Please contact Lucie Maud

514-381-5393, ext. 339

fÉRiAS nO ALGARVE
ALBUfEiRA, 

Aluga-se apartamento em
Albufeira 3 1/2, todo equipado, a

20 minutos da praia.
514-995-1444 ou 514-244-1310

CLASSIFICADOS

4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

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

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

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

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

  PAGAMEnTO

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

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas 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.

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

Pessoa tranquila procura pequeno 
apartamento, mobilado, na Margem 
Sul ou em Lasalle. Próximo de pista 
ciclista. 

514-510-9663

Tradutor(a) Português(a) fluente em 
Português e Inglês a tempo parcial. 
Com um Bacharelato relacionado 
com comunicação/tradução comple-
tado em Portugal. 

Contactar Amy 
514-844-9860 x226

Pessoa que fale Francês e Inglês 
para servir ao balcão. 

Contactar Jean 514-842-3558
Fábrica de massas (“pasta”) procura 
operador de máquina, 2ª à 6ª, turno 
de dia. Metro de La Savane. 

Apresentar-se no 5475 
Royal-Mount, #107

Homem para trabalho geral de 
armazém, com carta de condução. 

514-845-0164
Procuramos empregados e ajudan-
tes de mesa, lava-pratos e cozinhei-
ros. Com experiência. 

514-861-3166 ou 514-836-3066
Jornaleiro, para trabalho sazonal, 
físico. $10/hora. Ter carro, de prefe-
rência.

Carmen 514-381-0360

pRocURa-Se

coMpUTaDoReS

Problemas com o
seu computador?
Realizamos instalações e con-
figurações de todo o tipo de 
material externo ao seu com-
putador: 
impressoras, Web Cam, Micro-
fones, Modem, Scanner, Ma-
quina Digital, etc.

514-299-2966
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ANEDOTAs BENFIqUIsTAs

sUDOKU

pAlAvRAs CRUzADAs

HORiZOnTAiS: 1. Automóvel Clube de Portugal. Espécie de pássaro pe-
quenino e vivo. 2. Em direcção a. Transportes Internacionais Rodoviários 
(abrev.). Carta de jogar. 3. Pequeno cabo náutico para alar. Pref. indicativo 
de inferioridade, de dependência. 4. Mulher que rege um Estado. 5. Ou 
(ing.). Minha (ant.). Santa, mártir romana, foi morta em defesa da virginda-
de, aos 13 anos. 6. Relação. Prep. indicativa de limite. 7. Polir, esfregando. 
Naquele lugar. Quarta nota da escala musical. 8. Relativo ao arcipreste ou 
às suas funções. 9. Ensejo. Composto derivado do amoníaco pela substi-
tuição de um ou mais átomos do seu hidrogénio por outros tantos radicais 
de ácidos monobásicos. 10. Pref. de afastamento. Advérbio (abrev.). Ver-
bal. 11. Encolher. Cincho.
VERTiCAiS: 1. Desvaneço. Mercado oriental. 2. Elevação de temperatura 
de um corpo. Antiga cidade da Mesopotâmia. Berílio (s.q.). 3. Provincia-
nismo (abrev.). Mulher que possui muitos bens. 4. Causar temor. 5. Que é 
de bronze. Podadura. 6. Antigo nome da nota musical dó. Contr. da prep. 
em com o art. def. a. O espaço aéreo. Seis em numeração romana. 7. 
Plana. Alameda. 8. Erudição. 9. Cobertura para a cabeça, sem abas, e 
quase sempre com pala. Fita. 10. Deus egípcio do sol. Nome da letra 
R. Predestinar, determinar a sorte de. 11. Comas ou vírgulas dobradas. 
Privado do uso da fala.

HORiZOnTAiS: 1. Automóvel Clube de Portugal. Espécie de pássaro pe

Silva, Langelier
& Pereira inc.

Assurances Pierre G. Séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

46  ANOs
1963 - 2009

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

Fax: 514.848.0133
75, Napoléon, Montréal (qc) h2W 1K5

BOCA DO INFERNO

o primo Hugo e o primo Basílio 
A vida de José Sócrates parece um filme do Jackie 

Chan. “Ele diz ter sido injustamente acusado de 
corrupção, e a sua vida transforma-se num pesadelo. 
Mas quando tudo parece perdido, um primo que foi 
aprender kung fu na China aparece para o salvar”. É 
frequente que as vidas de certos estadistas passem para 
a tela, mas é menos comum que apareçam transforma-
das num filme de porrada. Talvez seja pouco subtil re-
presentar o combate político através de um combate em 
sentido literal, mas a vida de José Sócrates parece en-
caixar muito bem no género das artes marciais. Dentro 
desses, os de Jackie Chan parecem-me mais fáceis de 
afeiçoar à vida do primeiro-ministro do que os de Bruce 
Lee, por exemplo. Estou longe de ser um especialista 
em filmes de artes marciais, mas tenho a sensação de 
que Bruce Lee é um herói quase perfeito, ao passo que 
Jackie Chan, possuindo também bastante talento para 
aleijar inimigos, é mais apalhaçado e trapalhão, à seme-
lhança de Hugo Monteiro.
Talvez seja importante referir que o comportamento de 

Hugo Monteiro é, aliás, desrespeitoso para José Sócrates 
a vários níveis. Primeiro, tentou usar o nome dele para 
conseguir fechar um negócio. Depois, foi requalificar-
se para a China, ignorando ostensivamente o programa 
Novas Oportunidades, através do qual poderia ter obti-
do formação no nosso país. Além disso, tenta salvar o 
primo dando uma entrevista na qual faz conjecturas que 

o desmentem. Sócrates garantiu várias vezes que não 
conhece Charles Smith; Hugo Monteiro acha que tive-
ram uma reunião juntos. O primo de Sócrates é a prova 
de que os chineses não podem nada contra nós: é possí-
vel submeter um português ao ensino das artes marciais, 
à meditação, ao contacto com a sabedoria e a sensatez 
orientais - mas ele continuará a ser sempre um tuga.
A entrevista de Hugo Monteiro acabou, por isso, por 

se revelar desastrosa. Eu não via um primo a perturbar 
tanto uma família desde o primo Basílio. O último veio 
de França flanar para cá; o primeiro foi de cá flanar para 
a China. Nenhum é especialmente dotado para os negó-
cios, mas têm ambos à-vontade financeiro para dedicar 
uns meses largos ao adultério e ao kung fu. Um pratica 
uma actividade que eleva o espírito e esfalfa o corpo, 
mas o kung fu do primo Hugo também deve cansar.
O retiro chinês de Hugo Monteiro acabará por lhe ser 

útil: as lições de kung fu ser-lhe-ão certamente úteis 
quando, depois de chegar a Portugal, for ter com o pri-
mo primeiro-ministro para, como já prometeu que fa-
ria, lhe pedir desculpa. Hugo Monteiro conhece bem o 
primo. Sabe que não lhe adiantaria fugir dele, porque 
Sócrates treina a corrida várias vezes por semana. Ir 
aprender maratona para o Quénia não lhe teria servido 
de nada. A única solução é aprender kung fu na China 
e defender-se o melhor que puder quando o primeiro-
ministro o apanhar. RiCARdo ARAújo PEREiRA

A frase da semana
No passado Domingo festejaram-se 3 Tetras: o Porto tetra campeão, o 
Sporting tetra vice-campeão e o Benfica tetraplégico.

Aos Benfiquistas
Sabem qual a diferença entre o Benfica e o salário mínimo? A diferença é 
que no salário mínimo a pessoa ganha, ganha, ganha e não compra nada. 
O Benfica compra, compra, compra e não ganha nada.

Nascer Benfiquista
Já me disseram que toda a gente nasce benfiquista...Talvez seja verdade. 
Isso explicaria o facto dos recém-nascidos chorarem tanto.

Pior do que o 11 de Setembro
Sabem o que é pior que o onze de Setembro? O onze do Benfica!!!

Patrocínio
Novo Patrocínio! O Benfica vai mudar de patrocinador. Vai ser a Igreja 
Universal. Atrás das camisolas virá escrito: “Só Jesus nos salva...”

Benfiquista vai à Bruxa
Um benfiquista vai a um vidente e pergunta: Quando é que o meu Glorioso 
vai ser campeão nacional? A vidente responde-lhe: ‘Só faço previsões até 
ao ano 2020!

Raspadinha
O Benfica vai lançar uma nova raspadinha. Se tu raspares e aparecer 
o Benfica com uma faixa de campeão no peito, podes ir à padaria mais 
próxima e trocar por um sonho...

Café à Benfica
Depois da bica cheia e da “italiana”, chegou ao mundo dos cafés mais 
uma inovação... Um indivíduo, chega a uma pastelaria e diz: 
Quero um café à Benfica! O empregado, estupefacto, pergunta: 
- À Benfica ?? Como é que eu tiro isso? 
- Fraquinho, muito fraquinho!

ALMA JUVENIL

“pedalar faz de nós pessoas melhores”
Andar de bicicleta pode mudar a nossa vida! Esta 

afirmação provocadora não foi dita por nenhum 
ecologista comum, mas por um dos mais importantes 
sociólogos do mundo, Marc Augè. Em “The beauty of 
bicycle, to find a new humanism and the youth of the 
world”, o filósofo francês elogia as bicicletas como um 
símbolo de um futuro ecológico para as cidades de ama-
nhã, um símbolo que, por si só, pode unir a sociedade.
Fala da bicicleta como uma “utopia épica”. Na sua 

opinião a bicicleta pode trazer-nos algo de novo. O 
quê? Acho que é a forma como ficamos frente-a-frente 
com o nosso corpo e como ocupamos o nosso tempo e 
espaço. Numa bicicleta vemos o mundo de outro ponto 
de vista, sem a velocidade desumana dos 
automóveis.
É também uma forma de descobrir 

outras pessoas? Sim, porque tira-nos do 
nosso individualismo e obriga-nos, de uma 
forma autêntica, a entrar numa dimensão 
social. O Velib, o sistema de partilha de 
bicicletas usado em Paris está a começar a 
dar frutos. Junto ao parque onde as pesso-
as se informam e se inscrevem, os ciclistas 
mais experientes dão conselhos aos prin-
cipiantes. 
As pessoas que andam de bicicleta tro-

cam impressões sobre os caminhos, vistas, 
o tempo ou mantêm-se em silêncio e não 
usam o telemóvel. O que vemos hoje em 
dia é justamente o contrário: pessoas sen-
tadas na mesma mesa a falar com pessoas 
invisíveis pelo telemóvel.
Os condutores vêem muitas vezes os ci-

clistas como inimigos. Acha que as cam-
panhas na imprensa sobre bicicletas, 
como a que está a ser feita pelo METRO, 

podem ser úteis?
São muito importantes. Os conflitos vão desaparecer 

e os acidentes vão diminuir quando toda a gente tiver 
uma bicicleta e quando estas forem usadas por todos os 
grupos etários. Quando passarmos a ir para o trabalho 
de bicicleta deixaremos de a encarar apenas como um 
passatempo de fim-desemana.
No seu livro, fala do “efeito pedal”. Acha que a revo-

lução ecológica pode começar apenas com uma pessoa 
ou grupo? Acho que sim. E se o ciclismo se tornar um 
desporto amador, o mundo pode realmente mudar em 
poucas décadas.
ANTONELLA FIORI - METRO WORLD NEWs
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RECEITA DA sEMANA

sOlUçõEs
SOLUÇÃO CRUZADAS:
HORiZOnTAiS: 1. ACP, Fulecra. 2. Para, TIR, 
Ás. 3. Alote, Sub. 4. Governadora. 5. Or, Mia, 
Inês. 6. Rol, Até. 7. Buir, Ali, Fá. 8. Arciprestal. 
9. Azo, Amida. 10. Ab, Adv, Oral. 11. Retrair, 
Aro. 
VERTiCAiS: 1. Apago, Bazar. 2. Calor, Ur, Be. 
3. Prov, Rica. 4. Atemorizar. 5. Eril, Poda. 6. Ut, 
Na, Ar, VI. 7. Lisa, Alea. 8. Eruditismo. 9. Boné, 
Tira. 10. Rá, Rê, Fadar. 11. Aspas, Álalo.

Depuis plusieurs générations, 
Casa santos Lima vous offre 
des vins d’excellences. Nous 
aimerions partager avec vous 
notre succès en vous offrant 
des commandites pour des 
occasions spéciales.
Veuillez nous contactez pour 
de plus amples renseigne-
ments.

AGENcE DE VINs :
Focus cellars Inc.

514-256-6778

For several generations, Casa 
santos Lima has offered 
us wines of Excellency. We 
would like to share with you 
our success by offering you 
our contribution in sponsor-
ing you with our products for 
your special occasions.
Please contact us for further 
information.

AGENcE DE VINs :
Focus cellars Inc.

514-256-6778

4 Générations
produisant
vins de 
qualité

4 Generations
producing
quality wines

fOCUS Cellars inc. Agents de Vins au Québec
8980 boul. Langelier, Montréal (QC), H1P 3E6 
Tél.: 514-256-6778     Fax: 514-256-6798
E-mail: info@focuscellars.net         Web: www.focuscellars.net

FOCUS CELLARS • CASA SANTOS LIMA
FORMAT: 1/16 P.• 3,38 PO L X 48 AGATES • NOIR & BLANC • PUBLICATION: DATE INDÉTERMINÉE
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
KM • 29 AVRIL 2009 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

Ingredientes
4 iogurtes de sabores; 6 biscoitos muesli partidos; 1 
lata de leite condensado; 2 pacotes de gelatina de sa-
bor tropical; 1 lata de salada de fruta (ou outras frutas, 
frutos silvestres por exemplo, frescos ou congelados)
Preparação
Faz-se a gelatina, mas com um pouco menos de água; 
Deixa-se arrefecer até ficar no ponto de se poder 
misturar os iogurtes; Misturam-se então os iogurtes e 
o leite condensado, a fruta e os biscoitos partidos; Vai 
ao frigorífico a solidificar. Bom Apetite!
chEFE hUGO TEIXEIRA

Sobremesa de iogurte crocante

DOMINGAs DA sEMANA

50 maneiras de encontrar
um Homem (parte i)
Para quem ainda não encontrou a sua alma gé-

mea, lembramos que há mais a fazer do que ficar 
em casa à espera do homem da pizza. Pronta para 
testar as 50?
1 - começar a participar nas acções do centro Pa-

roquial - É preciso gostar genuinamente de ajudar ve-
lhinhos, porque se for para lá interesseiramente, Deus 
pode ofender-se e mandar-lhe um psicopata com a cara 
do George Clooney. Também convém querer formar fa-
mília: geralmente, quem está no Centro Paroquial quer 
imenso formar família.
2 - Pedir à Avó que dê uma festa de família - Se tiver 

primos suficientemente afastados para serem candida-
tos e suficientemente primos para a avó ter o telefone 
deles. Também convém que sejam solteiros (não se pre-
tende uma cisão familiar) e que não a tenham visto de 
aparelho nos dentes aos 14 anos, visão que costuma ser 
indelével. 
3 - Pedir a um amigo certinho que o apresente a 

outro amigo certinho - Problema: os amigos certinhos 
costumam todos ter namorada desde os 3 anos e meio, 
ou então envergonham-se secretamente de serem certi-
nhos e têm queda por malucas em vez de outras certi-
nhas, ou têm o beiço caído e ficam a olhar para si como 
se tivessem visto Nossa Senhora na azinheira. Parece 
agradável mas não é. 
4 - Ir ao ginásio - Pode funcionar mas lamentamos 

informar que é mais mito que realidade, porque a) eles 
geralmente estão mais preocupados em levantar 200 
quilos ou em b) concorrer ao Mr. Gay, c) são quase to-
dos barrigudos, d) os que não são barrigudos são casa-
dos e e) os que não são casados a gente percebe por que 
é que  não são casados, f) o espécime masculino não 
consegue ao mesmo tempo exercitar-se e fazer conver-
sa, é uma disfuncionalidade genética, g) encaram uma 
co-praticante um bocado como uma irmã e nem pen-
sar em saltar para cima de uma irmã, e h) mesmo que 
se consiga engraçar com alguém que não seja nem a) 
nem b) nem c) nem d) nem e), são tão atados que é bem 
capaz de fazer abdominais ao lado dele, senão mesmo 
em cima dele, durante 54 anos antes que ele se atreva a 
convidá-la para beber um sumo de manga com ele. 
5 - Passear o cão - Um clássico. Convém é que seja 

um cão grande, se for passear o caniche só as velhinhas 
é que acham graça, e se tiver chihuahuá de bolso é pou-
co provável que homem que é homem repare em si, até 
porque geralmente têm acabamentos de má qualidade e 
não têm visão que foque um chihuahá de bolso. Além 
disso os chihuahuás têm por hábito querer comer Pas-
tores Alemães, o que não é uma boa maneira de iniciar 
uma amizade com dono de Pastor Alemão, que é o que 
eles são todos, ou queriam ser, que vai dar no mesmo.
6 - Navegar na net - Aqui tudo depende do site onde 

se vai fazer novos amiguinhos e do tipo de amiguinho 
que quer atraír. Se quiser relacionamento duradouro, 
nem pense em ‘nickname’ do tipo ‘Katytwotits’. Mas 
geralmente dá uma grande trabalheira porque eles têm 
todos 22 anos e andam todos à procura da Katytwotits.
7 - Meter conversa no elevador - E no avião. E na bi-

cha para o café. Fazer conversa em todos os sítios onde 
geralmente não se faz conversa e de onde ele não possa 
fugir. Inconveniente: os homens apanhados nesta situ-
ação tendem a olhar fixamente para o espaço como se 
não houvesse ali ninguém e as vozes viessem do Além e 
só a Joana d’Arc e os malucos conseguissem ouvi-las.
8 - Marcar um café com uma amiga e pedir para ela le-

var o amigo - Estilo ‘Traz um Amigo Também’. O ami-
go que leve um amigo. E assim sucessivamente. 
9 - Iniciar-se na defesa pessoal - Além de ser um ins-

trumento precioso para o futuro, põe-se a jeito para ter 
variados jeitosos em cima de si. Salvo seja. Mas cuida-
do, não faça uma ruptura de ligamentos, até porque nos 
hospitais as enfermeiras são quase todas mulheres, o ci-
rurgião só lhe dispensa 10 minutos do seu tempo,e não 
vai estar com disposição para o romance com 24 agrafos 
joelho acima e duas muletas nos braços. 
10 - Iniciar-se nos karts - Nem todas as meninas têm 

como sonho de existência andar às voltas numa pista em 

que nem sequer se salva a paisagem, mas pode sempre 
ter um furo ou uma pane ou, sei lá, falta de gasolina. Ou 
perder-se no caminho. Esquecer-se do mapa. Perguntar 
se não há air-bag. E onde é que vão as crianças. E onde 
é que fica a 5ª.
11- Ir à garagem - É uma alínea que pode sair-lhe do 

bolso, mas temos notado que ultimamente os rapazes 
jeitosos (como diriam as nossas avós) já não estão na 
faculdade de direito. Estão nas garagens de bairro. Apa-
reça e queixe-se das velas: mesmo que não saiba o que 
é, eles sabem. Queixe-se de qualquer coisa. Diga que 
ele está rouco. Que lhe tossica a meio da autoestrada. 
Que anda às arrecuas. Que está um bocado vesgo. Não 
interessa do quê, queixe-se. Atenção: não vale a pena 
ir aos stands, onde eles levam o carrito de maca lá para 
dentro como as urgências dos hospitais e nunca se con-
tacta com os ‘enfermeiros’.

12 - Fazer um curso - Mas tem de ser de qualquer 
coisa masculina tipo fotografia, não pode ser de inglês, 
nem de ikebana, nem, escusado será dizer, arraiolos. 
13 - Ir ao futebol - É uma dor de alma, pois é, mas até 

pode descobrir em si uma adepta fanática. Vantagem: 
pode dar encontrões e chamar palavrões ao árbitro. E 
eles adoram. Eles homens, claro. Os árbitros, coitados, 
presume-se que já estejam habituados.  
14 - Ir a uma provas de vinhos - Convém é não abu-

sar das ‘provas’, senão inda se perde a deambular pelas 
caves como os exploradores das pirâmides, e ainda nin-
guém descobriu em que consiste a maldição das pipas. 
15 - Ir ao veterinário - Se não tem animais doentes, 

peça a uma amiga. Se os animais das amigas não esti-
verem doentes, deite-lhes laxante na ração quando ela 
estiver a olhar para ao lado. Tente ainda um curso de 
educação canina: se os donos não valerem a pena, pode 
sempre fazer festinhas aos cães. Se não tiver cão, leve 
um gato. Pode ser que ele aprenda finalmente quem é 
que manda no sofá. Continuação na próxima edição.
CAtARinA FonsECA

Dificuldade: 
Preço:
Tempo: 30 minutos
Pessoas: 4
Origem: Europa

MULHER ACTIVA

AnJOU- 6a Dominga: Família Vital. Eduardo, Filomena, 
Miguel, Carlos, Sandra, Tania e Suzie vital. 
O altar representa os 7 dons do Espírito Santo: 1- Sabedor-
ia; 2- Entendimento; 3- Ciência; 4- Conselho; 5- Fortaleza; 
6- Piedade; 7- Temor de Deus.

SAnTA CRUZ- 6a Dominga: Família Medeiros. Isabel Me-
deiros, Maria de Melo, Filomena Sousa e José Melo.
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Com Wii Fit, a empresa japonesa apre-
sentou uma experiência inovadora que 
coloca o utilizador a realizar exercícios 
tonificantes para o corpo em cima de uma 
balança. Agora, é a vez da Electronic Arts 
estrear EA Sports Active, um autêntico 
“personal trainer” virtual capaz de colo-
car os utilizadores a suar tal como numa 
ida ao ginásio.
O pacote contém uma série de activi-

dades físicas desde ginástica, a saltos, 
caminhadas ou step; exercícios mais des-
gastantes como agachamentos, trabalho 
de ombros, bíceps ou abdominais; ou 
movimentos inspirados em modalidades 
desportivas como o basebol, ténis, bas-
quetebol, boxe e voleibol, entre outros.

De modo a gerir de forma equilibrada 
o esforço do utilizador, Active recomen-
da que o treino seja realizado em peque-
nas sessões diárias. No modo principal 
pode-se optar por um desafio de 30 dias, 
constituído por programas diários de 20 
minutos. Este plano de fitness estabelece 
os exercícios a praticar e regista, em tom 
de diário pessoal, o progresso do atleta, 
desde o rendimento à evolução muscular. 
Levando o esquema mais a sério, pode-se 
ainda anotar a alimentação e a quantida-

de de água ingerida, através de inquéritos 
realizados pelo programa.

Equipado a rigor 
De modo a tornar os treinos mais diver-

tidos, a Electronic Arts incluiu desafios 
interessantes que premeiam os atletas 
com troféus à medida que se cumprem 
certas metas. É ainda possível definir um 
programa ao gosto do utilizador, distri-
buindo o tempo e exercícios consoante as 
suas necessidades e objectivos pessoais. 
A prática dos exercícios obedece a um 
esquema simples, mas eficaz. Além do 
disco com o programa, estão incluídos 
dois acessórios no pacote: um elástico 
e uma cinta de suporte, para prender o 
Nunchuk (um dos comandos da consola) 
junto à perna. O primeiro garante o esfor-
ço físico necessário aos exercícios pro-
postos, enquanto o 
Nunchuk per-
mite detectar os 
movimentos das 
pernas. A Sports 
Active já estádis-
ponível no merca-
do. METRO

TECNOLOGIA

Um ginásio caseiro

LUMAR ÉLECTRONIQUE • NEXTV
FORMAT: 1/4 P.• 5,15 IN X 93 AGATES • BLACK & WHITE • PUBLICATION: MAY 27, 2009 • LANGUAGE: PORTUGUESE
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
KM • MAY 26, 2009 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

PORTUGAL E BRASIL EM SUA CASA 24 HORAS
Notícias diárias dos Açores e da Madeira

Lumar Électronique 
Agente oficial NEXTV Canada

Tel.: 514-947-1479
www.lumar-satcom.com 
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JÁ ESTÁ LEGAL
Aprovado pela CRTC

VISITE BRASIL, PORTUGAL, AÇORES E MADEIRA

TV GLOBO,  RTPi, 
EURONEWS

Adquira mais canais à 
escolha, tais como:

Telemundo, Caracol, 
Setanta Sports, 
e muitos mais. 

apenas 
$24.95 CDN

por mês

RTPI, RBTI, TV GLOBO, 
PFC, EURONEWS

apenas 
$34.99 CDN

por mês

BREvEs
USB 3.0 A CAMinHO
A NEC começou a produzir 
os primeiros controladores 
USB 3.0, que deverão chegar 
aos fabricantes já no próximo 
mês. Estes controladores da-
rão acesso a periféricos con-
forme a próxima norma USB, 
capaz de proporcionar velo-
cidades 10 vezes superiores 
à do actual USB 2.0. 

ACER VAi LAnÇAR UM 
TELEMóVEL AnDROiD
A notícia foi avançada por 
Aymar de Lencquesaing, 
responsável pela unidade de 
telemóveis da Acer, que pre-
vê que a nº 3 da informática 
mundial comercialize, ainda 
em 2009, 10 modelos de te-
lemóveis. Apenas um destes 
nove telemóveis da Acer de-
verá correr sobre a platafor-
ma Android. Todos os outros 
nove terão por ambiente o 
Windows Mobile, da Micro-
soft, informa a Reuters.

LG AnUnCiOU O LCD MAiS 
finO DO MUnDO
A LG ainda não anunciou da-
tas de lançamento para os 
novos televisores, mas foram 
apresentados dois modelos, 
um de 42 e outro de 47 po-
legadas, que pesam, respec-
tivamente, 6,1 e 7,3 quilos, 
metade do peso habitual para 
painéis desta dimensão. Não 
foram indicados grandes por-
menores técnicos, mas sabe-
se que os ecrãs são Full HD 
(resolução de 1920x1080 
pixéis) e têm retroiluminação 
LED. A LG garante que a 
qualidade de imagem alcan-
çada pelos novos ecrãs está 
ao nível do melhor que há no 
mercado actualmente.

Windows 7 desliga-se 
a 1 de Junho

se ainda tem a versão beta do Windo-
ws 7 instalada, está na altura de fazer a 

actualização. A partir do próximo dia 1 de 
Junho, o Windows irá começar a desligar-
se de duas em duas horas. O aviso é feito 

pela própria Microsoft, num e-mail enviado a todos os 
participantes da versão beta do Windows 7. Apesar de 
o sistema operativo ser válido até ao próximo dia 1 de 
Agosto, irá começar a desligar-se de duas em duas horas 
a partir do dia 1 de Junho.

Google estreia tradutor 
automático no Gmail 
Em poucos cliques, o Google Translate pode tradu-

zir automaticamente um e-mail. A funcionalidade 
já é conhecida – mas agora passou a estar disponível 
no Gmail. O Google Translate permite fazer traduções 
automáticas para dezenas de línguas, refere o blog do 
motor de busca. O novo serviço começou a ser disponi-
bilizado a título experimental e, por isso, deverá come-
çar a ser distribuído no Gmail Labs, que se estreou há 
cerca de um mês.

Álbum grátis, coldplay
Em apenas três dias desde que está disponível para 

download, o álbum LeftRightLeftRightLeft, da 
banda inglesa Coldplay, já foi descarregado mais de 
3,5 milhões de vezes. A informação é dada pela pró-
pria banda via Twitter. O disco, que reúne nove canções 
gravadas ao vivo na tournée mundial “Viva La Vida”, 
ainda pode ser descarregado no site oficial da banda. 
Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland e Will 
Champion disseram que se trata de um presente para 
os fãs, que não deixaram de comprar discos mesmo em 
tempos de crise. A táctica de disponibilizar o álbum para 
download não é inédita. A mais famosa, talvez, seja a do 
disco In Rainbows dos Radiohead, que foi lançado em 
Outubro do ano passado. 
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ClAssIFICAçãO
1-FC Porto                                                          70 
2-Sporting 66 
3-Benfica 59 
4-Nacional 52 
5-Sp. Braga                                                        50 
6-Leixões 45 
7-Académica 39 
8-V. Guimarães                                      38 

9-Marítimo 37 
10-P. Ferreira                                34 
11-E. Amadora                                    34 
12-Rio Ave                                    30 
13-Naval 29 
14-V. Setúbal                                    26 
15-Belenenses 24 
16-Trofense 23

REsUlTADOs
Sábado (23  de Maio) 
Leixões-Marítimo 1-0 
V. Guimarães-Académica      3-2 
Naval-V. Setúbal                      2-2 
Rio Ave-E. Amadora                          2-1 
P. Ferreira-Trofense                       1-0 
Benfica-Belenenses 3-1 
Domingo (24  de Maio) 
Sporting-Nacional 3-1 
FC Porto-Sp. Braga                             1-1 

1ª lIGA - lIGA sAGREs

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIs

REsUlTADOs

Varzim 0 - 2 Vizela  
Oliveirense 1 - 1 Gondomar  
Olhanense 1 - 0 G. Vicente  

Aves 1 - 2 Estoril  
Boavista 1 - 4 Sp. Covilhã  
Beira-Mar 2 - 3  U. Leiria  

Feirense 1 - 0 Santa Clara  
Portimonense 1 - 1  Freamunde  

1-Olhanense  58
2-U. Leiria                                   54
3-Santa Clara                           52
4-Estoril  44
5-Feirense  42
6-Freamunde  41
7-Sp. Covilhã                           40
8-Varzim  39

9-G. Vicente                                     38
10-Vizela  37
11-Aves  36
12-Beira-Mar  35
13-Portimonense  35
14-Oliveirense  32
15-Boavista  32
16-Gondomar  30

GOlEADOREs
1- Nené (Nacional)                         20 golos  
2- Cardozo (Benfica)                          17 golos  
3- Liedson (Sporting)                           17 golos  
4- Farías (FC Porto)                           10 golos  
5- Baba (Marítimo)                           10 golos  
6- Lisandro López (FC Porto)          10 golos  
7 - William (P. Ferreira)                           9 golos  
8 - Lucho (FC Porto)                           9 golos  
9- Meyong (Sp. Braga)                           8 golos  
10-Roberto (Guimarães)               8 golos 

Classificação
1-Chaves  43
2-Moreirense  40
3-Tirsense  35
4-Marítimo B        27
5-Pontassolense  25
6-A. Valdevez            22

SÉRiE A
Classificação

1-penafiel  45
2-U. Madeira           44
3-Espinho  33
4-Lourosa  27
5-Esmoriz  24
6-A.Lordelo  21

Classificação
1-fátima  47
2-Tourizense  33
3-União da Serra         31
4-Pampilhosa  29
5-Operário  28
6-Monsanto  23

Classificação
1-Carregado  39
2-Lagoa  37
3-Atlético  33
4-Real  32
5-Odivelas  22
6-Pinhalnovense  22

BREvEs

SÉRiE B SÉRiE C SÉRiE D

2ª lIGA sUBIDA

2ª lIGA MANUTENçãO
SÉRiE A SÉRiE B SÉRiE C SÉRiE D

Classificação
1-Ribeirão 32
2-Vianense 27
3-Ribeira Brava              26
4-Caniçal 22
5-Maria da fonte         22
6-Mirandela 17 

Classificação
1-Arouca 31
2-Santana 29
3-Lousada         26
4-infesta 24
5-Amarante 24
6-Sanjoanense 16

Classificação 
1-Eléctrico 24
2-Oliv. Bairro              24
3-Praiense 19
4-Penalva Castelo     19
5-nelas 10

Classificação
1-Oriental 36
2-Mafra 32
3-Aljustrelense 31
4-Ol. Moscavide         29
5-BeiraMar Alg.           22
6-Torreense 17

III DIvIsãO pORTUGUEsA
SÉRiE A SÉRiE B SÉRiE C SÉRiE D

Classificação
1-Merelinense 40
2-Vieira 39
3-Bragança 35
4-fafe 34
5-Joane 29
6-Limianos 24 

Classificação
1-Padroense 31
2-AD Oliveirense      30
3-Rebordosa 26
4-Paredes 25
5-Coimbrões 22
6-Vila Meã                21

Classificação 
1-Anadia 39
2-Tondela 38
3-Ac. Viseu              34
4-Tocha 30 
5-Cinfães 31
6-fiães 28

Classificação
1-Sertanense 43
2-Marinhense 36
3-Sp. Pombal            30
4-B. Castelo Branco29
5-Gândara 28
6-Vigor Mocidade    26

SÉRiE E SÉRiE f AÇORES PROMOÇÃO
Classificação

1-Camacha 44
2-igreja nova            40
3-Rio Maior                    32
4-Portosantense 30
5-Casa Pia                      27
6-Sintrense 27 

Classificação
1-Louletano 45
2-At. Reguengos       40
3-Cova da Piedade   33
4-farense 33
5-Pescadores 28
6-Juv. Évora                    27

Classificação 
1-Vitória Pico           29
2-Angrense  28
3-Madalena  26
4-B. São Mateus      24
5-Capelense 23

01:30  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  AMANHECER (TELENOVELA)
09:45  AB CIÊNCIA    
10:15  BIOSFERA  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  MUDAR DE VIDA  
13:30  EM REPORTAGEM(R/)
14:00  CAMPANHA ELEITORAL - 
EUROPEIAS 2009
14:15  VILA FAIA    
15:00  TELEJORNAL    
15:30  BRASIL CONTACTO    
16:00  O PREÇO CERTO    
16:45  PRÓS E CONTRAS    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL    
21:45  BRASIL CONTACTO(R/)     
22:15  O PREÇO CERTO    
23:00  LIGA DOS ÚLTIMOS     
00:00  CUIDADO COM A LÍNGUA!     
00:15  VOLUNTÁRIO  
00:45  BAIRRO ALTO

01:30  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO   
Especial 125 anos Jardim Zoológico 
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  VALOR ACRESCENTADO
09:15  PORTUGAL NO CORAÇÃO   
Especial 125 anos Jardim Zoológico 
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  CAMPANHA ELEITORAL - 
EUROPEIAS 2009  
14:15  VILA FAIA    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  GRANDE ENTREVISTA    
16:30  CANADÁ CONTACTO    
17:00  TELERURAL     
17:30  LATITUDES  
18:00  PONTAPÉ DE SAÍDA    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL
21:45  CANADÁ CONTACTO(R/)     
22:15  O PREÇO CERTO    
23:00  AS ILHAS DESCONHECIDAS    
00:00  LIBERDADE 21     
01:00  GRANDE ENTREVISTA

             QUARTA-fEiRA                             QUinTA-fEiRA                              SEXTA-fEiRA                                   SÁBADO                                       DOMinGO                                  SEGUnDA-fEiRA                          TERÇA-fEiRA

01:30  BOM DIA PORTUGAL     
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE     
09:00  AMANHECER (TELENOVELA)
09:45  AB CIÊNCIA    
10:15  BIOSFERA  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  CAMPANHA ELEITORAL - 
EUROPEIAS 2009  
14:15  VILA FAIA    
15:00  TELEJORNAL     
16:00  ANTES PELO CONTRÁRIO    
16:15  TIMOR CONTACTO    
16:45  A ALMA E A GENTE      
17:15  O PREÇO CERTO    
18:15  CORREDOR DO PODER    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL
21:45  TIMOR CONTACTO(R/)     
22:15  O PREÇO CERTO    
23:00  OS CONTEMPORÂNEOS     
23:45  FOTOGRAMA 
00:15  RECANTOS

01:30  ÁFRICA 7 DIAS  
02:00  EURODEPUTADOS    
02:30  ÁFRICA DO SUL CONTACTO    
03:00  BOM DIA PORTUGAL
06:00  PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00  JORNAL DA TARDE     
09:00  A ALMA E A GENTE (R/)       
09:30  QUEM ÉS TU?  
11:30  ATLÂNTIDA (AÇORES)  
13:00  LIGA DOS ÚLTIMOS     
14:00  CAMPANHA ELEITORAL - 
EUROPEIAS 2009  
14:30  ÁFRICA DO SUL CONTACTO
15:00  TELEJORNAL    
16:00  A VOZ DO CIDADÃO      
16:15  JOSÉ CID & BIG BAND - AS 
CANÇÕES DA MINHA VIDA    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  A ALMA E A GENTE (R/)       
20:30  TELEJORNAL
21:30  ÁFRICA DO SUL CONTACTO    
22:00  QUEM ÉS TU?  
23:30  TELERURAL     
00:00  HERANÇAS D´OURO  
00:30  MÚSICAS DE ÁFRICA

01:30  NÓS     
02:25  MAEUROPA CONTACTO    
03:00  BOM DIA PORTUGAL
04:00  EUCARISTIA DOMINICAL    
05:00  CORRIDA DA MULHER
06:30  ZIG ZAG    
07:30  NOTÍCIAS DE PORTUGAL    
08:00  ESPECIAL INFORMAÇÃO 
            Dia do Espírito Santo 
11:15  SÓ VISTO!     
12:15  TAÇA DE PORTUGAL 
14:00  EUROPEIAS 2009  
14:30  EUROPA CONTACTO(R/)     
15:00  TELEJORNAL    
16:00  AS ESCOLHAS DE MARCELO
16:15  FEBRE DA DANÇA     
17:00  A FEBRE DO OURO NEGRO  
18:00  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
18:30  FOTOGRAMA    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
20:30  TELEJORNAL
21:30  EUROPA CONTACTO 
22:00  FESTIVAL EUROVISÃO 2009  
23:45  FEBRE DA DANÇA

01:30  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:16  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:08  AB CIÊNCIA    
10:41  A ALMA E A GENTE      
11:07  CUIDADO COM A LÍNGUA!
11:30  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:06  VILA FAIA    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  NOTAS SOLTAS    
16:19  EUA CONTACTO
           N. INGLATERRA
16:51  O PREÇO CERTO    
17:42  BAIRRO ALTO    
18:30  CONCELHOS DE PORTUGAL  
19:50  NOTÍCIAS  
19:56  VILA FAIA    
20:42  TELEJORNAL    
21:57  EUA CONTACTO
           N. INGLATERRA
22:30  O PREÇO CERTO    
23:45  PRÓS E CONTRAS    

01:30  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
09:45  AB CIÊNCIA    
10:15  BIOSFERA  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  CUIDADO COM A LÍNGUA!
14:15  VILA FAIA    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  30 MINUTOS    
16:30  MACAU CONTACTO    
17:00  A HORA DE BACO   
17:30  TRIO D´ATAQUE    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MACAU CONTACTO 
22:15  O PREÇO CERTO    
23:00  TRIO D´ATAQUE    
00:30  BIOSFERA

* HORA DE MONTREAL                             ** HORÁRIO SUJEITO A MODIFICAçõES

DESPORTO

Button vence no Mónaco
Jenson Button desacelerou nas duas 

últimas voltas para saborear o que 
conseguiu: vencer o Grande Prémio do 
Mónaco. “Foram as duas voltas que mais 
gozo me deram na minha carreira”, diz 
Button sobre o seu dia perfeito. Button 
partiu da “pole position”, com os pneus 
em melhores condições que os rivais e 
venceu com uma margem considerável. 

“Sonhava com isto desde miúdo”, con-
ta radiante. “Antes da prova disse que 
vencer aqui não era nada de mais. Mas 
acho que falei assim para tirar pressão 
de cima de mim. Sabemos qual é a ver-

dade. Assim que atravessei a meta, gri-
tei à minha equipa pelo rádio: ‘Mónaco, 
baby!’”, recorda o piloto da Brawn que, 
de tão excitado, até se esqueceu de parar 
o carro em frente ao pódio para receber o 
troféu das mãos do príncipe Alberto. Em 
vez disso, Button estacionou na box e de-
pois teve de correr. Quando o britânico 
chegou ao pódio, o seu pai e o director da 
Brawn, Nick Fry, estavam lá para o abra-
çar. Sorridente, Button virou-se depois e 
disse-me: “Dá cá cinco!” Era a quinta vi-
tória de Jenson em seis corridas. Rubens 
Barrichello, foi segundo e Räikkönen 
terceiro. LUsA

empate na festa do tetra
A festa do tetracampeonato não se 

consumou com uma vitória, mas 
nem o empate a um golo na recepção ao 
Sp. Braga impediu a euforia generaliza-
da que se viveu no Dragão. Se nas ban-
cadas foram 50 019 os espectadores que 
assistiram à consagração do F.C. Porto 
e cantaram os parabéns ao treinador Je-
sualdo Ferreira, que fez 63 anos, 
nas ruas da Invicta também foram 
muitos os adeptos que festejaram 
a conquista do título.
Antes do pontapé de saída, a 

ovação foi enorme para o plan-
tel. Com os cabelos pintados de 
azul, os jogadores portistas rece-
beram da da directora-executiva 
da Liga, Andreia Couto, a taça do 
campeonato. A primeira parte do 
jogo terminou quase com o golo 
do argentino Ernesto Farías (42 m), que 
pôs os dragões em vantagem. Pouco de-

pois do intervalo foi Edimar que ditou a 
igualdade. No final do encontro, o trei-
nador do Sp. Braga, Jorge Jesus, deu os 
parabéns ao F.C. Porto e, quando ques-
tionado sobre a eventual ida para o Ben-
fica, reafirmou: “Sou treinador do Braga, 
tenho mais um ano de contrato. Neste 
momento sou como um jogador do Braga 

que tem procura, mas tem mais um ano 
de contrato”. LUsA

John Tavares, melhor esperança
John Tavares foi nomeado “Melhor 

esperança” do hóquei júnior canadia-
no, durante a gala anual da LCH, tida em 
margem das actividades da Taça Memo-
rial. Deverá, normalmente, ser seleccio-
nado logo no início do “repêchage” que 
terá lugar em Montreal, em Junho, pelos 
Islanders de Nova Iorque. Tavares domi-
nou a Liga do Ontário com 58 golos em 

56 jogos, estabelecendo um recorde para 
o número de golos em carreira, quando 
marcou o seu 215º golo em Março passa-
do. Classificado primeiro pela Central de 
despistagem da LNH, precedeu o defesa 
dos Voltigeurs de Drummondville, Dmi-
try Kulikov, bem como o atacante dos 
Giants de Vancouver, Evander Kane.
MIGUEL FÉLIX

HOnRA
A U. Leiria subiu à Liga, ao 
vencer o Beira-Mar (3-2). 
Boavista e Gondomar desce-
ram à II Divisão.

ESCóCiA
Pedro Mendes sagrou-se 
campeão pelo Glasgow 
Rangers. O português mar-
cou o segundo golo da vitória 
(3-0) sobre o Dundee United 
e que garantiu o título.

iTÁLiA
O Inter de José Mourinho e 
Figo perdeu por 2-1 no ter-
reno do Cagliari, na 37ª e 
penúltima jornada. 

fUTEBOL DE PRAiA
Portugal venceu a Hungria 
por 7-5 e terminou em ter-
ceiro lugar a Taça da Europa 
de Roma. 

DUATLO
A selecção portuguesa (Lino 
Barruncho, Pedro Palma e 
Sérgio Silva) conquistou a 
medalha de ouro nos Eu-
ropeus de duatlo, em Buda-
peste, na Hungria.

AnDEBOL
O F.C. Porto venceu o Ben-
fica (33-26) e colocou-se em 
vantagem (2-1) no “play-off” 
da Liga, disputado à melhor 
de cinco jogos.

BEnfiCA AnUnCiA
QUE nÃO PRETEnDE 
RESCinDiR COM QUiQUE
O Benfica informou a Comis-
são do Mercado de Valores 
Mobiliários que não decor-
rem quaisquer negociações 
tendo em vista a rescisão do 
contrato com Quique Flores. 
No comunicado enviado à 
CMVM pode ler-se, ainda, 
que a próxima época está a 
ser preparada com o treina-
dor espanhol. 
1) A SL Benfica SAD e o 
Sr. Enrique Sanchez Flores 
celebraram e mantêm em 
vigor um contrato de trabalho 
válido até ao final da época 
desportiva2009/2010;
2) A SL Benfica SAD e o 
Sr. Enrique Sanchez Flores 
têm estado a debater as 
condições relativas à pre-
paração da nova época 
desportiva;
3) A SL Benfica SAD não tem 
intenção de avançar com 
qualquer rescisão unilateral 
do actual contrato;
4) Não existem negociações 
em curso relacionadas com o 
contrato em vigor.
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