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65, Jarry Este, Montreal, Qc, H2P 1T2 - Tel.: 514 385.9290

Aberto todos os dias das 10h30 às 22h30
Especiais do dia até às 17h

2 pratos de carne e 1 de peixe
por apenas 9.75 ou 10.75 por prato

Inclui sopa, café e sobremesa

Escolha entre
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Montreal
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
1637 boul. Daniel-Johnson            450.988.1088

*Condições aplicam-se.
Ver publicidade no interior deste jornal para mais detalhes.
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a europa
às urnas
Nos próximos dias 4 a 7 de Junho 

a Europa irá às urnas para eleger 
os deputados do Parlamento Europeu. 
Assim, mesmo se os deputados elei-
tos terão todos o mesmo estatuto, as 
eleições são organizadas por cada Es-
tado-Membro da União Europeia em 
função das respectivas leis eleitorais 
e tradições nacionais. Deste modo a 
Holanda e a Inglaterra votarão a 4; a 
Irlanda e a República Checa a 5 (esta 
continuará no dia seguinte); a 6 será 
a vez de Chipre, Eslováquia, Letónia, 
Malta e Itália (este último país pro-
longa a votação no domingo) e a 7, 
domingo, votarão a Alemanha, Áus-
tria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, 
Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlân-
dia, França, Grécia, Hungria, Lituâ-
nia, Luxemburgo, Polónia, Roménia, 
Suíça e Portugal. Os resultados serão 
conhecidos após o encerramento de 
todas as secções de voto nos diversos 
países.
Numa Europa cada vez mais interde-

pendente, façamos, em resumo, uma 
resenha histórica da formação da UE 
para melhor compreensão do leitor.
Após a Segunda Guerra Mundial, a 

Europa destruída soube aproveitar da 
melhor forma a ajuda do Plano Mar-
shall e graças ao esforço colectivo dos 
europeus iniciou-se a sua reconstru-
ção, tendo alguns líderes visionários 
reflectido sobre a forma de evitar 
novos conflitos no velho continente. 
A fórmula encontrada seria a criação 
de instituições comuns, onde se par-
tilhassem as decisões fundamentais 
da actividade económica europeia. 
Foi o economista francês Jean Mon-
net o principal ideólogo da constru-
ção da CEE, logo apoiado e seguido 
pelo Primeiro-ministro Robert Schu-

passaporte obrigatório para ir aos e-U
Desde segunda-feira, todos os Ca-

nadianos que desejem atravessar a 
fronteira americana devem apresentar um 
passaporte válido, uma carta de condução 
com “chip” electrónica ou qualquer outra 
documentação aprovada. 
As autoridades americanas indicaram 

contudo que os aduaneiros farão prova 
de flexibilidade durante as próximas se-
manas. 
À primeira “infracção”, as pessoas que 

não tiverem na sua possessão os docu-
mentos oficiais exigidos não serão repeli-
das à fronteira, mas deverão contudo pre-
encher formulários e apresentar peças de 

identidade, o que tomará um certo tempo. 
Mas se a mesma situação se reproduzir, a 

entrada nos Estados Unidos será recusa-
da. Mais de 53% dos Canadianos possui-
riam actualmente um passaporte. 
Passaporte Canadá fez face a um au-

mento dos pedidos ao aproximar-se a 
entrada em vigor das novas exigências. 
Durante os dois últimos meses, a agência 
governamental recebeu em média quase 
21.000 pedidos de passaporte por dia. 
Os passaportes são emitidos geralmente 

em duas semanas se os cidadãos depo-
sitarem o seu pedido em pessoa, ou em 
quatro semanas se o enviarem por cor-
reio. MIGUEL FÉLIX

Dia dos açores 
celebrado em Toronto
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Sylvio Martins
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Antero Branco, Elisa Rodrigues, Diamantino de Sousa, 
Dinora de Sousa, helder Dias, J.J. Marques da Silva, 
João Mesquita, José de Sousa, Manuel Carvalho, Victor hugo,
Miguel félix, natércia Rodrigues, Tiago Múrias, Raul Mesquita 
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DiRecTRice-aDJoiNTe: Sandy Martins
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pENsAMENTO DA sEMANA

EFEMÉRIDEs - 3 DE jUNhO

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

Continuação da página 1

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
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DIA DE pORTUGAl
Dia 10 de Junho, no Parque de Portugal: 18h30 - Filarmónica Portugue-
sa de Montréal; 19h00 - discursos oficiais e Porto de honra. Em caso de 
chuva, o evento será no Clube Portugal de Montreal, 4397 St-Laurent.
Dia 12 de Junho, na Cinquième Salle (Place des Arts): 20h00 - Espec-
táculo com as vozes de Rodrigo e João Chora (viola), acompanhados por 
Fernando Silva (guitarra portuguesa) e Tó Moliças (baixo). Os bilhetes 
GRATUiTOS estão disponíveis na Caixa Portuguesa de Montreal e no 
Consulado-Geral de Portugal. informações: 514-499-0359.

CElEbRAçõEs DO DIA
DOs AçOREs NA CAçORbEC!
A Casa dos Açores relembra a todos os seus Associados e informa a Co-
munidade que nos dias 5 e 6 de Junho, celebra o Dia dos Açores na sua 
Sede, no 229 da rua Fleury O., às 19h00. Na sexta-feira, abertura com os 
hinos respectivos de Portugal e Açores e de seguida actuação do Grupo 
de Cantares Recordações, de um grupo de Jovens da Casa dos Açores da 
Nova Inglaterra, “Raízes”, Folclore, surpresa e finalmente degustação de 
produtos dos Açores. No dia 6, sábado às 19h00, jantar comemorativo com 
a animação musical a cargo de DJ-Jeff Gouveia. Sois todos bem-vindos.
Para mais informações, 514 387-1273 ou 514 388-4129.

man (1947-48) que lançaram as bases do projecto da 
criação de uma Europa Unida, com espaço económico 
mais vasto, capaz de competir com as superpotências 
mundiais, que desenvolvesse “a solidariedade entre os 
países europeus” avançando depois com “realizações 
comuns”. Alguns acordos, como o do Benelux, foram 
assinados entre três países, constituindo as primeiras 
experiências com bons resultados que levaram ao es-
tabelecimento de outros, como o CECA (Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço), sendo este que marca 
verdadeiramente o início da Europa unida, pela adesão 
da França, da Alemanha e da Itália. Seguiu-se o Tra-
tado de Roma, em 1957, com a criação da CEE e da 
Comunidade Europeia da Energia Atómica, Euratom. 
Estabelecido assim um Mercado Comum, aboliram-se 
as fronteiras, deu-se curso à livre circulação de pessoas, 

serviços e capitais entre os estados-membros, passan-
do a desenvolverem-se políticas económicas comuns. 
Vários foram os alargamentos verificados depois, pas-
sando a nove em 1973; em 1986 com a adesão da Espa-
nha e de Portugal passou-se à Europa dos doze e depois 
não deixou de aumentar até ao presente. Entretanto, em 
1993, foi assinado o Tratado de Maastricht onde foram 
definidos os princípios da união económica e monetá-
ria, e reforçada a perspectiva da união política. A partir 
daí, a CEE passou a chamar-se União Europeia (UE). 
São três as instituições em torno das quais funciona a 
UE, cada uma delas com poderes distintos: o Parlamen-
to Europeu, responsável pela legislação europeia e pela 
análise e aprovação do orçamento anual da UE, sob 
propostas da Comissão Europeia. O Parlamento Euro-
peu decide, juntamente com o Conselho da UE, a forma 
como o dinheiro é utilizado. O Conselho de Ministros, 
que representa os governos dos estados-membros, con-
juntamente com o Parlamento analisa, altera e aprova a 
legislação proposta pela Comissão. Órgão executivo da 
UE, a Comissão Europeia apresenta propostas legisla-
tivas ao Parlamento e ao Conselho, sendo responsável 
pela execução da legislação adoptada. Tem igualmente a 
responsabilidade da implementação da política e gestão 
dos programas e acções da União Europeia. Composta 
por um comissário representante de cada país membro, 
é liderada por um Presidente.
Com a formação da UE foram reforçados os poderes 

do Parlamento Europeu, um dos mais importantes ór-
gãos, cujos deputados são eleitos directamente pelos 
cidadãos dos estados-membros. 
Um deputado é eleito por sufrágio universal e escrutí-

nio proporcional, por um período de cinco anos. Exer-
cendo o seu mandato com independência, não estão, 
portanto, sujeitos a qualquer ordem ou instruções.
O número de deputados varia consoante o número de 

a europa às urnas
habitantes do seu próprio país e presentemente, o Parla-
mento Europeu é constituído por 785 deputados dos 27 
Estados-Membros, não exercendo o mandato por dele-
gação nacional, eles congregam-se em grupos políticos 
transnacionais, consoante as suas afinidades políticas. 
Assim, existe o Grupo do Partido Popular Europeu (De-
mocratas Cristãos) e dos Democratas Europeus; Grupo 
Socialista do Parlamento Europeu e o Grupo Confederal 
da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Ver-
de. Portugal tem direito a 25 eurodeputados.
Da qualidade do ambiente na Europa à abertura das 

fronteiras à imigração, são alguns dos temas debatidos 
e votados pelos eurodeputados. Existem porém muitos 
outros que tocam na vida de todos os dias do cidadão 
europeu. Pense-se apenas em questões como a crise 
económica, a energia, a protecção ambiental, mobilida-

de e transportes, a segurança e quali-
dade dos alimentos que se consomem, 
a educação, a saúde, aspectos culturais, 
conciliação entre a vida familiar e pro-
fissional, medidas para combater a imi-
gração ilegal, apoios às PME que criam 
empregos e desenvolvimento, luta con-
tra a discriminação ou a defesa do direi-
to à privacidade e a dignidade pessoal, 
que se opõe ao rastreio de passageiros 
permitidos nos aeroportos da UE, pela 
utilização de scanners corporais. 
O Parlamento Europeu que tem um 

papel decisivo na aprovação da legis-
lação que afecta a vida quotidiana dos 
cidadãos europeus tem, em cima da 
mesa, muitos desafios a resolver. Um 
dos de maior impacto no tempo pre-
sente é sem dúvida o processo da ar-

quitectura financeira. Até que ponto deverão ser regula-
dos os mercados financeiros ou, ainda, decidir se serão 
os países que deverão impor limites nos seus próprios 
mercados ou, se em vez do proteccionismo, procurar fa-
vorecer a solidariedade e a procura de soluções comuns. 
A questão da salvação dos bancos e da restituição da 
confiança do público nas instituições financeiras, será 
outro ponto na ordem do dia que ocupará a atenção dos 
eleitos, porque todos eles afectam a qualidade de vida 
dos cidadãos, pela realidade dos empregos, das perspec-
tivas, das gentes.

Todavia, verifica-se uma grande indiferença da popu-
lação europeia nestas eleições. A participação dos vo-
tantes não deixa de diminuir. Apesar da campanha mas-
siva que atravessa a Europa, as sondagens teimam em 
confirmar uma enorme abstenção. Os europeus parecem 
estar cansados de tantos actos políticos e desiludidos 
sobre a aplicação de certas normas votadas. Sobretudo 
naquelas que tocam as tradições nacionais. Os hábitos e 
costumes. De difícil conciliação à escala europeia. No 
Consulado vota-se a partir das 8:00 horas de sexta-feira, 
5 de Junho, até às 19:00 horas de domingo. Aguardemos 
os resultados do dia 7 de Junho. 
RAUL MEsqUITA

“Uma bela velhice é, ordinariamente, a recompensa de uma bela vida.” 
[Pitágoras]

ElEIçãO pARA O pARlAMENTO EUROpEU
O Consulado  informa que Sua Excelência o Presidente da República mar-
cou a eleição para o Parlamento Europeu para o próximo dia 7 de Junho 
de 2009.  Nos termos do artigo 12º da Lei 319-A/76, de 3 de Maio, com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei Orgânica n.º 5/2005, de 8 de Setembro, 
no estrangeiro, a votação inicia-se às 8:00 horas de sexta-feira, dia 5 de 
Junho de 2009 e termina às 19:00 horas, de domingo, 7 de Junho de 2009. 
Em Montreal, a assembleia de voto funcionará na chancelaria deste Con-
sulado-Geral sita em 2020, rue University, suite 2425, Montreal, Québec.
Podem votar todos os cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral des-
te Posto Consular. Para exercer o seu direito eleitoral o cidadão deverá 
apresentar o seu Bilhete de Identidade válido ou outro documento idóneo, 
assim como indicar o seu número de eleitor, o qual consta do antigo cartão 
de eleitor ou actual certidão de recenseamento eleitoral. Votar é um direito 
mas também um dever cívico. Participe.

1621 - A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais recebe autorização 
para operar na Nova Holanda, actual Estado de Nova Iorque.
1822 - É publicada a Lei dos Foros do regime Liberal português, que reduz 
os impostos aos morgadios. 
1917 - É proclamada a independência da Albânia, sob a protecção italiana.
1924 - Morre o escritor checo Franz Kafka, 42 anos, autor de “Processo”, 
“América”, “Metamorfose”. 
1926 - Primeira nomeação de António de Oliveira Salazar para ministro das 
Finanças. Nasce Allen Ginsberg, o poeta da “Beat Generation”.

EspíRITO sANTO DE lAvAl
Sábado, 6 de Junho: 18h00-Celebração da Eucaristia; 19h00-Mudança 
da Coroa e Bandeira para o Império; 20h00-Abertura dos Impérios; 21h00-
Arraial – Conjunto X-PRESSIONS; Filarmónica Portuguesa Divino Espírito 
Santo de Laval; Grupo Folclórico Estrelas do Atlântico; 24h00-Caldo da 
meia–noite.
Domingo, 7 de Junho: 9h00-Eucaristia e Bodo de Leite; 11h00-Saída 
do Cortejo da Coroação pelas seguintas ruas: Favreau, Gaboury, Goyer, 
Louis-Payette e Favreau; celebração da Eucaristia e partilha das Sopas do 
Divino Espirito Santo; animação com a Filarmónica do Divino Espírito San-
to de Laval; Grupo Folclórico VERDO MINHO; Conjunto X-PRESSIONS; 
Filarmónica Portuguesa de Montreal e Arrematações; 21h00-Sorteio das 
Domingas e nomeação do Mordomo para 2010.
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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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pElA UNEsCO

flores classificada
reserva da biosfera
A classificação das Flores como reserva da biosfera é 

uma “certificação da qualidade ambiental” daquela 
ilha, afirmou à Lusa o director regional do Ambiente, 
Frederico Cardigos.
“Este galardão certifica a qualidade ambiental das Flo-

res e consagra a boa relação dos seus habitantes com o 
mundo natural”, frisou Frederico Cardigos.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) classificou, a semana 
passada, as Flores como reserva da biosfera, numa de-
cisão do Conselho Coordenador Internacional, que está 
reunido em Jeju, na Coreia do Sul.
A classificação das Flores foi justificada pelo facto des-

ta ilha açoriana ser a zona que se encontra à superfície 
de um monte marinho criado por actividade vulcânica 
que começou há cerca de 10 milhões de anos.
A reserva da biosfera das Flores inclui toda a ilha, que 

a UNESCO considera ter aspectos paisagísticos, geoló-
gicos, ambientais e culturais relevantes, além das áreas 
marinhas adjacentes.

Na perspectiva do director regional de Ambiente dos 
Açores, esta distinção “vai permitir o desenvolvimento 
de actividades amigas do ambiente, que passam a ter 
um valor acrescido”, mas alertou que “compete às en-
tidades públicas e privadas descobrir como utilizar esta 
nova ferramenta”. Frederico Cardigos alertou ainda que 
a distinção da UNESCO não fará o executivo açoriano 
esquecer os problemas ambientais que ainda existem na 
ilha das Flores, nomeadamente ao nível das lixeiras e 
das pedreiras. No total, existem desde 26 de Maio,  553 
reservas da biosfera em todo o mundo, localizadas em 
107 países.
Em Setembro de 2007, a UNESCO tinha classificado 

as ilhas do Corvo e da Graciosa como reservas da bios-
fera. A UNIÃO

fOTO EDUARDO COSTA

air france: detectados indícios
a 650 quilómetros da ilha
fernando de Noronha 
A Força Aérea Brasileira anunciou que 

os aviões que participam nas buscas 
do aparelho da Air France que desapare-
ceu segunda-feira quando fazia a ligação 
entre o Rio de Janeiro e Paris detectaram 
manchas de óleo e o que poderão ser des-
troços do aparelho, a 650 quilómetros da 
ilha Fernando de Noronha, a nordeste da 
costa brasileira.

Em conferência de imprensa, o coronel 
Jorge Amaral explicou que, entre os ves-
tígios detectados se encontra um assento, 
uma boia, fragmentos metálicos brancos 
e manchas de óleo. 
De acordo com a mesma fonte, estes 

materiais estavam espalhados por uma 
vasta área, próxima do arquipélago de 
São Paulo e São Pedro, a mais de mil qui-
lómetros da cidade costeira de Natal, no 
Nordeste do Brasil. Foram avistados às 

primeiras horas do dia pela tripulação de 
um avião C-130, depois de durante a noite 
os radares de uma aeronave de vigilância 
terem detectado “fragmentos metálicos e 
não metálicos” a flutuar na zona.
A prioridade passa agora por retirar os 

objectos da água para, através dos nú-
meros de série, confirmar se se tratam, 
ou não, de destroços do Airbus A 330 da 

companhia área francesa. Os na-
vios militares que participam nas 
buscas estão ainda muito distan-
tes da zona. 
Terá sido naquela área que a tri-

pulação de um avião da TAM que 
sobrevoou o local pouco depois 
do avião da Air France detectou 
“focos luminosos” à superfície 
do Atlântico. Contudo, um navio 
mercante francês que passou pelo 
local não encontrou qualquer in-
dício do aparelho desaparecido, 
noticiou o jornal “Globo”.
O voo AF 447, com 216 passa-

geiros e 12 tripulantes a bordo, 
comunicou pela última vez com 
o centro de controlo aéreo brasi-
leiro às 02h33 de segunda-feira 
(hora portuguesa), deixando pou-
co depois a área coberta pelos 
radares. Cerca das 03h00 atraves-
sou uma área de forte turbulência 
e, 14 minutos depois, o aparelho 
envia uma mensagem automática 
indicando várias falhas, incluindo 
curto-circuito. Foi a última comu-

nicação oriunda do Airbus A 330, que não 
emitiu qualquer pedido de socorro.
As buscas, iniciadas com o nascer do 

sol na zona, contam actualmente com 
dez aviões, incluindo um aparelho do-
tado com o sofisticado sistema de radar 
AWACS, e cinco navios das forças ar-
madas brasileiras e francesa. Os Estados 
Unidos, após pedido de auxílio de Paris, 
estão a colaborar nas buscas através dos 
seus sistemas de satélite. PÚBLICO

MAiS DE 4 TOnELADAS
DE LixO REMOViDAS
DO fUnDO DO MAR
Mais de quatro toneladas de 
lixo foram retiradas do fundo do 
mar de Cascais no último fim-
de-semana. Carrinhos de su-
permercado, pneus e equipa-
mentos de pesca foram alguns 
dos resíduos encontrados. A 
iniciativa, inserida no projecto 
da empresa Projectmar, con-
tou com a presença de mais de 
180 mergulhadores voluntários 
e envolveu 12 parceiros, entre 
eles a empresa municipal Cas-
cais Atlântico, o Grupo Ecoló-
gico de Cascais e a Sociedade 
Ponto Verde. Em Agosto have-
rá uma megaoperação idêntica 
em Porto Covo.

DEnTiSTA
O programa cheque-dentista 
vai beneficiar cerca de três 
mil crianças no distrito de 
Bragança e permitir, indirec-
tamente, que outras faixas da 
população possam receber 
cuidados de saúde oral gra-
tuitos.

ERRO
A Deco apresentou uma pro-
vidência cautelar contra a 
Caixa Geral de Depósitos. Em 
causa está um erro de cálcu-
lo nas bonificações, que fez 
com que, sem aviso prévio, os 
clientes vissem “as suas con-
tas debitadas, em montantes 
significativos, respeitantes ao 
diferencial apurado da classe 
de bonificação”.

GM EUROPA
fORA DE fALênCiA
A unidade europeia da Gen-
eral Motors (GM) não está 
abrangida pelo processo de 
falência decretado nos EUA. 
A GM Europa anunciou, aliás, 
um protocolo de entendimen-
to com a austro-canadiana 
Magna, empresa de compo-
nentes de automóveis inter-
essada na Opel.

SóCRATES LAnçA
PRiMEiRAS 13 CREChES
O primeiro-ministro lançou 
em Torres Vedras uma das 
13 obras para futuras creches 
em todo o país, como forma 
de assinalar o Dia Mundial da 
Criança. José Sócrates adian-
tou ainda que está em curso a 
criação de 370 equipamentos 
sociais em todo o país.

CASA PiA
Dificuldades técnicas na gra-
vação de depoimentos leva-
ram uma repetição do interro-
gatório a Carlos Cruz sobre os 
seus hábitos de utilização de 
telemóveis na sessão do jul-
gamento do “processo Casa 
Pia”. Este repetiu que nos 
quatro anos a que se refere a 
acusação usou o mesmo nú-
mero de telemóvel, contudo 
em aparelhos diferentes.

Desemprego português estimado 
nos 9,3 por cento em abril
O desemprego em Portugal subiu para 

9,3 por cento em Abril, quando em 
Março tinha sido de 9,1 por cento, de 
acordo com estimativas divulgadas pelo 
Eurostat. O INE, que é quem calcula a 
taxa de desemprego no país, divulga 
apenas dados trimestrais, pelo que o seu 
valor mais recente respeita ao período 
de Janeiro a Março, tendo sido fixado 
em 8,9 por cento. A taxa divulgada pelo 
Eurostat para Portugal, calculada por um 
método diferente do nacional (utilizando 
dados do INE e do IEFP), é o maior valor 
desde que o INE tem dados disponíveis, 

a partir de 1983. Na série trimestral do 
INE, a o máximo de desemprego é de 9,2 
por cento no primeiro trimestre de 1986. 
Na série mensal do Eurostat, o desempre-
go português tem subido todos os meses 
desde Outubro, quando estava em 7,9 por 
cento. Em Abril de 2008 era de 7,6 por 
cento. O desemprego em Portugal estava 
no mês passado muito ligeiramente acima 
dos 9,2 por cento calculados para os 16 
países da zona euro, sendo superior aos 
8,6 por cento dos 27 Estados-membros 
da UE. Era a quarta mais elevada da zona 
euro e a oitava da UE. LUsA
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Na passada sexta-feira, o Grupo 
“Rock’n’Nonne”, de que Debbie 

Pacheco faz parte, promoveu o seu es-

pectáculo de forma bastante original.
Deram um mini-espectáculo na esca-

daria do Place-des-Arts, na esquina de 
Sainte-Catherine e Panet e terminaram o 
seu desfile no Teatro St-Denis.
O espectáculo do “Rock das freiras” pro-

mete ter grande sucesso. As pessoas que 
assistiram aos mini-concertos adoraram. 
É já nos dias 10, 11, 12 e 13 de Junho, 
na Casa da Cultura de Frontenac, situada 

mesmo ao lado do metro Frontenac, que 
o grupo dará os espectáculos. Assistir ao 
concerto, é uma boa maneira de encora-
jar a jovem luso-descendente no Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas. ANTERO BRANCO

AQUI CANADÁ

Bixi já conta com mais
de 2000 trajectos diários

Rock’n’Nonne

Nova sala da oSM,
construção lançada

Montreal, sede social do póquer

Mudança no
partido de Tremblay?

Mesmo o mau tempo não trava o lan-
çamento do Bixi. Apesar da chuva 

que caiu a semana passada, as bicicletas 
em livre-serviço passaram o cabo dos 
2000 trajectos diários. 
“Em geral, estamos muito satisfeitos”, 

disse Michel Philibert, porta-voz de Es-
tacionamento Montreal, que gere o sis-
tema. Nada impede o novo sistema dos 
citadinos de conhecer mais crescimento, 
duas semanas após o seu lançamento. 
Os utentes receiam por vezes não en-

contrar um espaço livre para devolver 
o seu Bixi. Em outros casos, é a situa-
ção inversa: a falta de Bixi para aluguer. 
Ajustamentos serão feitos para resolver 

os problemas de estacionamento. “As es-
tações não estão completas” diz o senhor 
Philibert. 
“Algumas ficarão maiores, como as que 

não conseguem fornecer a procura, como 
por exemplo a do Metro Mont-Royal”. 
Actualmente, conta-se mais de dois lu-

gares por bicicleta disponível (mais de 
1700 lugares para 824 bicicletas em 154 
estações). O objectivo é de 300 estações 
e 2400 bicicletas. Fenómenos previsíveis 
já são perceptíveis: o Bixi e os seus utili-
zadores têm tendência a descer as encos-
tas juntos, mas a subir separadamente!
MIGUEL FÉLIX

O partido Union Montréal, de que é 
chefe o presidente da Câmara-Mu-

nicipal Gérald Tremblay, deverá em bre-
ve alterar a sua composição para as elei-
ções municipais de 1 de Novembro. 
Union Montreal iniciará em breve um 

exercício da “cadeira musical”, que re-
sultará em novas afectações para a actual 
presidente da junta freguesia do Plateau, 
Helen Fotopoulos, e da antiga Vice-Pre-
sidente do Comité executivo, Francine 
Sénécal. 
Num comunicado que A Voz de Portu-

gal recebeu da senhora Fotopoulos, nesta 
segunda-feira, constata-se que esta dei-
xou já o seu posto de presidente da fre-
guesia do Plateau-Mont-Royal. 
Segundo o diário La Presse, teria agi-

do para convencer Michel Labrecque de 
permanecer na equipa de Union Montre-
al. Poderá contudo ficar na política mu-
nicipal. 

Labrecque estava insatisfeito da sua si-
tuação como simples conselheiro de fre-
guesia, mesmo se lhe tinha sido confia-
do a responsabilidade da Sociedade dos 
Transportes de Montreal. 
Entretanto foi já anunciado que Michel 

Labrecque aceita ser candidato à presi-
dência da freguesia nas eleições de No-
vembro. 
Fontes geralmente bem informadas, in-

dicam que a antiga Vice-Presidente do 
Comité executivo, Francine Sénécal, es-
taria também sobre o ponto de partir. 
Alguns falam de reafectação. 
Outros indicam que desejam simples-

mente mostrar-lhe a porta. 
A senhora Sénécal é a cônjuge de Mar-

cial Fillion, o homem que se encontra no 
meio da controvérsia que enlameia a So-
ciedade de habitação e desenvolvimento 
de Montreal (SHDM). 
MIGUEL FÉLIX

Considerada como “um dos mais 
grandiosos projectos culturais da 

década no Quebeque” pela Ministra da 
Cultura, Christine St-Pierre, a nova sala 
da Orquestra Sinfónica de Montreal, dum 
valor de 259 milhões de dólares, acolherá 
os seus primeiros espectadores em 2011. 
De uma superfície de 19187 metros qua-

drados, será composta de 2000 poltronas 
e dotada de um palco que poderá acolher 
120 músicos e 200 coristas. A acústica 
variável permitirá difundir uma qualida-
de excepcional. Instalações serão igual-
mente previstas para acolher um órgão 
que a OSM comprará no futuro, com fun-
dos provenientes de uma subscrição.
MIGUEL FÉLIX

Para satisfazer o seu novo presidente 
montrealense, a mais prestigiosa sé-

rie de torneios de póquer do mundo, a 
“World Series of Poker” muda a sua sede 
social para Montreal. 
De acordo com La Presse, Mitch Gar-

ber, um advogado de Montreal de 44 
anos que fez fortuna na indústria da apos-
ta e do jogo em linha na Europa, foi no-
meado a 22 de Maio, presidente e chefe 
da direcção de Harrah’s Interactive En-

tertainment. Esta firma americana é uma 
filial de Harrah’s Entertainment Inc, um 
gigante do jogo, que possui uns cinquen-
ta casinos, dos quais o célebre Caesar’s 
Palace de Las Vegas, e emprega 85.000 
pessoas. A vertente interactiva da qual 
herda o senhor Garber especializa-se na 
aposta em linha, e controla os direitos 
dos prestigiosos torneios de póquer que 
entregam anualmente mais de 180 mi-
lhões em bolsas. MIGUEL FÉLIX
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Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo, Notí-
cias Inesperadas. Amor: Poderá receber a visita inesperada 
de um amigo de longa data. Receba-o de braços abertos. 
Saúde: O seu organismo poderá andar desregulado. Esteja 
atento às suas indicações. Dinheiro: Possibilidade de ganhar 

lucros inesperados. Seja audaz e faça um excelente investimento.
número da Sorte: 33 números da Semana: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força, Cora-
gem e Justiça. Amor: Opte por atitudes de compreensão e 
tolerância para com os seus filhos. Saúde: Poderá sentir-se 
um pouco cansado e sem energia. Melhore a sua alimenta-

ção. Dinheiro: Aposte na sua competência, pois poderá ser recompen-
sado da forma como merece.
número da Sorte: 36 números da Semana: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, 
Reflexão. Amor: A sua vida afectiva poderá não estar a ter os 
contornos que planeou. Procure não perder a calma e invista 
na sua felicidade. Trate-se com amor! Saúde: Não abuse dos 

alimentos que sabe que prejudicam o seu estômago. Dinheiro: Prevê-se 
uma semana extremamente positiva em termos profissionais.
número da Sorte: 47números da Semana: 2, 9, 17, 28, 29, 47

Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento, Angústia. Amor: Tome consciência dos seus ac-
tos, pois estes poderão estar a contribuir negativamente para 
a sua relação. Saúde: Evite situações que possam provocar 

uma alteração do seu sistema nervoso. Cuidar da sua saúde não é uma 
questão de querer. É um dever. Dinheiro: Modere as palavras e pense 
bem antes de falar. Uma atitude irreflectida pode aborrecer um superior 
hierárquico.
número da Sorte: 59 números da Semana: 9, 18, 27, 31, 39, 42

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: A sua cara-metade não merece ser tratada com indife-
rença. Pense um pouco melhor na sua forma de agir.
Saúde: As tensões acumuladas podem fazer com que se 

sinta cansado e desmotivado. Dinheiro: Atenção, a sua qualidade profis-
sional poderá estar a ser testada. 
número da Sorte: 70 números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao máximo este 
momento de comunhão. Saúde: O trabalho não é tudo! Des-
canse mais e pense seriamente na sua saúde. 

Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque em risco a sua estabili-
dade financeira. Pense bem antes de gastar indevidamente. 
número da Sorte: 51
números da Semana: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, 
agitação. Amor: Ponha as cartas na mesa, evite esconder a 
verdade. Seja o mais honesto possível com a sua cara-meta-
de. Saúde: Aja em consciência e não cometa excessos que 
o seu organismo não suporta. Dinheiro: Ouça os conselhos 

da pessoa com quem divide as tarefas diárias. 
número da Sorte: 54
números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo Ciclo 
de Vida. Amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá, em 
conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão impor-
tante para ambos. 

Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias será notória. Es-
queça o passado e viva o presente, o passado passou, aceite-o!
Dinheiro: Esforce-se por conseguir atingir os seus objectivos profissio-
nais. Seja audaz e perseverante. 
número da Sorte: 20 
números da Semana: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte, 
Acontecimentos Inesperados. Amor: Ponha o seu orgulho 
de lado e vá à procura da felicidade. Seja feliz!
Saúde: Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; tenha 
em atenção a saúde da sua família.

Dinheiro: Aposte nos seus projectos pessoais. Seja inovador e arrojado. 
Poderá ter óptimas surpresas.
número da Sorte: 10 números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente, 
causando algumas dúvidas no seu coração. Procure ter uma 
vida de paz e amor. Saúde: Nesta área não terá muitas ra-
zões para ficar preocupado, o que não significa que deixe de 

ter os cuidados mínimos. Dinheiro: Utilize a sua capacidade de organiza-
ção para sugerir algumas mudanças no seu departamento.
número da Sorte: 18 números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, dê 
mais atenção à pessoa que ama. Saúde: Liberte o stress 
que tem acumulado dentro de si. Dinheiro: Património pro-
tegido. Continue a adoptar uma postura de contenção. Será 

bastante positivo para si.
número da Sorte: 21 números da Semana: 2, 17, 19, 36, 38, 44

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, 
Felicidade. Amor: Aja menos com a razão e mais com o 
coração. Assim, evitará conflitos desnecessários com a pes-
soa que ama. Saúde: Seja mais moderado e dê mais valor 
ao seu bem-estar. Se seguir em frente e fizer o que tem de 

ser feito, todos acabarão por aplaudi-lo! Dinheiro: Esteja muito atento ao 
que se passa ao seu redor, pois algum colega pode não ser tão sincero 
quanto aparenta.
número da Sorte: 44 números da Semana: 1, 8, 17, 21, 39, 48

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)

CRÓNICA
MUITO bONs sOMOs NÓs

ich bin ein Homosexueller

“Também para os homossexuais chegou 
o tempo da privacidade. Se a esmagadora 
maioria deles a quererá, isso já é outra 
coisa, como todos os dias nos prova uma 
parada gay realizada algures no mundo”

A notícia fez manchete um pouco por todo o mundo: 
Johanna Sigurdardottir, investida no último fim-

de-semana no cargo de primeira-ministra da Islândia 
no âmbito do novo executivo de transição daquele país, 
consagrou-se em simultâneo como a primeira chefe de 
governo assumidamente gay da História. Se pensam que 
o digo a propósito de a Islândia ter-se vendido à Rússia 
e de estar entretanto a preparar-se para recuperar uma 
parte da liberdade através da União Europeia, desenga-
nem-se. A primeira coisa que me ocorre, na verdade, é 
celebrar. Todas as grandes crises económicas represen-
tam, ao mesmo tempo, uma oportunidade – e o facto 
de mal termos ainda acabado de eleger um negro para 
presidente dos Estados Unidos e estarmos já a nomear 
uma primeira-ministra gay 
na Islândia é seguramente 
sinal de que, apesar de tudo, 
estamos a aproveitar esta 
oportunidade. Vivemos tem-
pos interessantes. E, já ago-
ra, bem podíamos aproveitar 
estes interessantes tempos 
para dar por encerrado o alarido em torno dos direitos 
dos homossexuais nos países do Ocidente.
Não: nem todos os direitos reclamados pelos homosse-

xuais estão ainda consagrados nas leis ocidentais. Nem 
nas leis nem, aliás, nas praxis sociais. Mas os gays já 
podem casar-se numa série de países. Já podem adoptar 
numa porção deles. Já têm o caminho aberto para o po-
der em pelo menos outros tantos – e, se ainda há no Oci-
dente empresas ou instituições capazes de menosprezar 
um gay por causa apenas da sua orientação sexual, essas 
empresas e essas instituição são já a excepção, não a 
regra. Bem piores andarão os deficientes ou os velhos – 
caramba, bem pior andarão até os cidadãos de meia ida-
de, homens e mulheres, para quem conseguir trabalho 
depois de cair no desemprego se vem revelando tarefa 
cada vez menos humana. Se a causa homossexual virar 
agora a nova moda, avançada que foi entretanto a causa 
dos negros, isso confirmará que o lobby é mais pode-
roso, mas menos lúcido. Bem vistas as coisas, aos ho-
mossexuais não interessará agora outra coisa senão que 
entronizações como a de Johanna Sigurdardottir deixem 
em definitivo de ser notícia. Que as próximas e os pró-
ximos homossexuais a chegarem ao poder não tragam a 
homossexualidade como principal cartão de visita.
Há em “Milk”, filme baseado na vida do activista ho-

mossexual americano Harvey Milk (e realizado pelo 
também homossexual Gus Van Sant), uma questão re-
corrente: pretenderá Harvey o direito genuíno à diferen-
ça – ou procurará ele, em vez disso, que a sua diferença 
passe a ser considerada normalidade? A resposta de Van 
Sant, verbalizada por Scott Smith, o amante de Milk, 
é clara: procura ser reconhecido como normal. Outros 
homossexuais responderão talvez de forma diferente 
à pergunta, pensando tanto na experiência de Harvey 
como na sua própria. Mas o Harvey Milk de Gus Van 
Sant é assim. Quer ser normal – e é procurando ser nor-
mal que, posto perante o dilema menor de apoiar ou 
deixar cair o seu primeiro aliado na câmara municipal 
de São Francisco, decisão que em nenhum dos casos 

comportaria grandes encar-
gos políticos para si e para 
a sua causa, decide deixá-lo 
cair. Deixa-o cair – e é por 
tê-lo deixado cair que acaba 
assassinado por ele, numa 
matança que inclui ainda o 
presidente da câmara, um 

dos homens que mais bem o haviam recebido no City 
Hall. Um assassinato político, no fundo. Normal – e que 
precisamente por ser normal e político pode ser hoje 
cantado como um hino a todas as discriminações políti-
cas, que não apenas a dos homossexuais.
O filme está em cartaz por estes dias – e, se é excelen-

te, é porque se trata de um filme deste tempo, dirigido 
com uma acuidade e uma precisão que só a distância 
histórica permite. Dizia então Harvey Milk que a úni-
ca possibilidade de a causa dos homossexuais triunfar 
era começarem todos eles, gays, por assumirem a sua 
homossexualidade perante a família, os vizinhos, os co-
legas de trabalho. Era uma espécie de caça às bruxas ao 
contrário, que entretanto dava liberdade aos gays para 
exercerem aquele que há-de ser para sempre um dos seus 
desportos favoritos: a procura do homossexual retraído 
em cada heterossexual que encontram. Não interessa: na 
altura tinha de ser assim. Entretanto, passaram-se trinta 
anos, e a homossexualidade deixou de ser uma questão. 
Os homossexuais assumiram-se nas artes, na economia, 
na política – também para eles chegou o tempo da priva-
cidade. Se a esmagadora maioria deles a quererá, isso já 
é outra coisa, como todos os dias nos prova uma parada 
gay realizada algures no mundo. JOEL NETO
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Jesus, alvo de contradição
“Quando se completaram os oito dias para ser circunci-

dado, segundo a lei de Moisés, levaram-no (José e Maria) 
a Jerusalém para ser circuncidado, e para apresentá-lo 
ao Senhor” (Lucas 2:21-22).
“Ora havia em Jerusalém um homem cujo nome era Si-

meão, justo e temente a Deus, que o tomou em seus bra-
ços” e, depois de afirmar que os seus olhos tinham visto 
a “salvação” de Deus, acrescentou: “Eis que este é posto 
para queda e para levantamento de muitos em Israel, e 
para ser alvo de contradição”  (Luc.2:31-34)
Ser alvo de contradição!
É sobre esta afirmativa que compararemos algumas das 

muitas informações sobre Jesus de Nazaré, no decorrer 
dos séculos, e hoje reno-vadas ou ampliadas.
Decorridos 12 anos, levaram-no aos festejos da Páscoa, 

também em Jerusalém, e aconteceu que seus pais se des-
cuidaram na liberdade que lhe vinham dando, e o perde-
ram durante três dias. 
Está escrito que “o acharam no templo, sentado no meio 

dos doutores, ouvindo-os, e interrogando-os. Eis que teu 
pai e eu ansiosos te procurávamos. Respondeu-lhes ele: 
Por que me procuráveis? Não sabeis que  devia estar 
na casa de meu Pai?” (Luc.2:45-49) Com este evento 
imaginam-se muitas coisas sobre a vida de Jesus, tidas 
como prováveis, mas os factos testados pela verdade não 
oferecem nenhuma prova. Deixaremos a maioria de lado, 
e ocupar-nos-emos somente de alguns. Acontece que de-
pois dos 12 anos até aos 30 em que Ele assumiu o seu 
ministério (Luc.3:23), não se fala mais em Jesus: são 18 
anos de conjecturas variadas com supostas situações. Há 
quem afirme e escreva que foi estudar com os essénios, 
onde se fez mestre, que andou pelo Egipto e mais nações 
à procura das doutrinas de Zarathustra, e foi até à Índia 
passando pelo Tibet para aprender com os budistas, etc. 
Actualmente há quem traga à discussão “A Vida secreta 
de Jesus”, um livro de Nicolai Notovich,  russo de origem 
judaica, nascido em 1858, onde se descreve: “Quando 
Issa abandonou a casa paterna, saiu de Jerusalém e, em 
companhia de uns mercadores, se dirigiu a Sindh  com 
fins de se aperfeiçoar na palavra divina, estudando as 
leis dos grandes budas”(lV:12).
O pior é que algumas dessas supostas situações entram 

em conflito umas com as outras, e confirmam fazer de 
Jesus um “alvo de contradição”. No livro de Notovich, 
que se admite ser cópia de pergaminhos dos bonzos do 
Tibet, dividido em capítulos e versículos, como a Bíblia 
o foi, posteriormente ao original, está escrito: “O divino 
menino, a quem se poz o nome de Issa, começou, desde 
os mais tenros anos, a falar do Deus único e indivisível, 
exortando as almas desviadas a arrepender-se” (lV:8).
No capítulo X:16, o próprio Issa diz que é israelita, que 

seus irmãos estão reduzidos à escravidão e suas irmãs 
conduzidas aos pagãos.  Pelo livro, em destacados versí-
culos, vai sendo descrita a sua mensagem, e daí ser  con-

siderado o próprio Jesus Cristo. O nome Issa (Santo Issa, 
como é apresentado em várias publicações) contradiz os 
nomes da Bíblia que se   indicam para Jesus. Vejamos: 
Isaias 7:14: “Emanuel, Mat.1:23: que traduzido é Deus 
connosco” Mat.1:21: “Jesus, que se chama o Cristo, por-
que Ele salvará o povo, de seus pecados”. Isaias 9:6: “O 
seu nome será: Maravilhoso, Deus forte, Pai da Eterni-
dade, Príncipe da Paz”.
Não temos lugar para uma descrição completa do nome 

próprio de Jesus, e seus derivados, mas indicamos au lei-
tor, o “Dicionário Internacional de Teologia”, edições 
Vida Nova, palavra Jesus, e aí encontrará vasta informa-
ção da origem em hebreu, arameu, grego e latim.
Fora isso, que fazer, de outro modo? Proibir tais publi-

cações? Fomentar novas guerras religiosas que obriguem 
os perdedores a aceitarem a “verdade” dos vencedores?” 
Mas qual verdade?! Não basta a história dos homens ter 
concluído que, ou a Verdade é simplesmente uma pessoa, 
e essa tem de ser Deus, e porque é assim, deixar que a 
“liberdade” seja concedida a cada ser humano para pes-
quisar sobre a dúvida (sem se escravisar a uma prévia 
aceitação sem prova) até  que Deus lhe dê o entendimen-

to lógico, e lhe revele justamente onde está o certo e o 
errado, para descanso da sua alma?
Guerras têm trazido mais contradição manifestada. 

Qualquer livro que seja escrito para demolir a fé, terá o 
seu  maior êxito na ruína do seu autor. “A Vida secreta de 
Jesus”, de Nicolai Notovich, já circulava em nossa juven-
tude, como “Cristo nunca existiu”, de Emílio Bossi, “A 
Loucura de Jesus” do Dr. Biné-Sanglé, “Vida de Jesus” 
de Renan, “São Pedro” de Carlos Balbo, publicados para 
negarem o Mestre e a sua Salvação. Para nos confundir, 
um professor que tivemos perguntou-nos:
“Como pode crer no seu Senhor”?
Respondi-lhe:
Já li esses livros, e aumentaram a minha relação com 

Deus porque se contradizem, cada um deles com  os ou-
tros. Jesus tem sido o alvo dessa contradição mas não dei-
xou de ser “o caminho, a verdade e a vida”, e não se vai 
ao Pai senão por Ele (João 14:6). Cada vez que lhe peço 
confirmação para minha tranquilidade, Ele põe um sorri-
so na minha alma, ilumina meu entendimento, e então, ou 
saio pelo mundo cantando, ou adormeço sonhando com 
coisas gloriosas! J.J. MARqUEs DA sILVA
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E se mais portugueses de origem aço-
riana existissem pelo mundo fora, mais 
abundante este mundo se mostraria em 
devoção, paz, amor e caridade.
Lá lamentava em Toronto o presidente 

açoriano, Carlos César, a propósito do 

muito que por lá se 
tem feito, incluindo as 
tradições ilhoas: “Eu 
não quero exagerar, 
mas tenho pena de 
quem não é açoria-
no”! Viva o Divino 
Espírito Santo! E viva 
o novo mordomo tam-
bém, o Joe Melo, da 
“Chouriçor”. 
Parabéns à Melanie, à Comissão de Fes-

tas na pessoa do seu presidente, José de 
Sousa; à Missão, através do seu respon-
sável, padre José M. Cardoso, senhoras e 
cavalheiros da cozinha e de mais colabo-
radores em geral. 
ANTóNIO VALLACORBA
FOTOs DE sYLVIO MARTINs
E ANTHONY NUNEs

COMUNIDADE
IMpÉRIO DO pENTECOsTEs DE sANTA CRUz

exuberantemente celebrado
A Missão Portuguesa Santa Cruz vol-

tou a estar em festa no fim-de-sema-
na transacto, por ocasião dos festejos em 
honra da terceira pessoa da Santíssima 
Trindade. 

Foi distinta imperatriz “mordoma” a 
Melanie de Sousa (filha de José de Sou-
sa, presidente da Comissão de Festas), e 
foi a coroar o pequeno Jaydan de Sousa, 
filho dela.
Toda a semana se rezava o terço, depois 

dos folguedos na fazenda do C. Poissant, 
vindo seguidamente os dois dias maiores, 
sábado e domingo. Apesar do tempo fres-
co e ventoso, muita gente compareceu às 
mui nobres celebrações eucarísticas, ao 
excelente entretenimento, ao vistoso cor-
tejo das coroas e às apetitosas refeições 
da caridade e partilha, carne guizada, 
sopas, cozido, vinho, sumos, e massa so-
vada, em que várias vezes o susbsolo do 
templo se encheu de devotos.
Houve abundância, paz, muita alegria e 

amor. E o mundo sentiu-se melhor!

Achámos cada vez mais eruditas as ho-
mílias do padre José Maria, que presidiu 
às missas concelebradas pelo padre An-
tónio Araújo e Clifford de Souza, coadju-
vados pelo diácono António Ramos, com 
o acompanhamento pelo Coral de Santa 
Cruz e Coral do S. Santo Cristo dos Mi-
lagres, dirigidos por Inês Gomes e Filo-
mena Amorim, respectivamente.
Aprouve-nos registar sobretudo as vá-

rias referências que o responsável da 
Missão fez à tradição dos festejos nos 
Açores e por toda a diáspora e acto que 
levou a Assembleia Legislativa Regio-
nal a proclamar o Dia dos Açores, na 
Segunda-feira do Espírito Santo, pela 
primeira vez celebrado em Toronto no 

passado fim-de-semana igualmente, onde 
se encontrou uma comitiva do Governo 
regional, com cerca de 200 pessoas. Ou-
trossim, citou ainda a poetisa açoriana 
Natália Correia e leu uma mensagem do 
Duque de Bragança dirigida à simpática 
mordoma, felicitando-a pelo protagonis-

mo nesta festa.
Três carros alegó-

ricos, vistosamente 
enfeitados, abriram 
o bonito cortejo das 
coroas, com uma 
vintena delas a cinti-
lar por algum do sol 
que se fez sentir, sob 
o acompanhamento 

da Filarmónica Portuguesa de Montreal 
(FPM) e Filarmónica do Divino Espíri-
to Santo de Laval. O vento sacudia for-
temente quando o cortejo se iniciou da 
Rua Rachel, descendo a St. Urbain, pros-
seguindo pela Duluth, subindo a Clark 
e regressando pela Rachel novamente. 
Estava assaz colorido e alegre o cortejo, 
enquanto anunciava ao mundo local o 
que um pequeno povo conservou durante 
500 anos, e ainda conserva hoje por onde 
se encontra por quase todo esse mesmo 
mundo! O entretenimento, de grande 
qualidade, fez muita agente dançar e can-
tar, inspirada por Marcelo Neves, vindo 
de Toronto; Fátima Miguel, Eddy Sousa 
e DJ - Xmen. Também, com a FDESL e a 

FPM, que animou várias actividades e se 
distinguiu com um concerto logo após a 
distribuição das sopas.
Como diria o padre José Maria, o “espí-

rito de Deus desceu sobre nós”. Os Seus 
dons foram portanto derramados entre 
nós, na irmandade das ilhas e a fraterni-
dade de todos os devotos da divindade 
celebrada.

Peço que transmita à 
Senhora Melanie de 
Sousa as minhas fe-
licitações de ter sida 
nomeada Imperatriz do 
Senhor Divino Espírito 
Santo. Impossibilita-
do de estar convosco 
nesta bela cerimónia, 
acompanho-vos em 
oração. Desde sempre 
acarinhei esta tradição 
introduzida em Portugal 
pela minha Avó, a Rai-
nha Santa Isabel, e por 
tantos outros motivos. 
É importante manter 
este espírito original, 
tão preservado nas 
ilhas dos Açores, e nunca deixar que outras influências o 
desvirtuam. Este ano participei nesta mesma cerimónia 
na cidade de Angra, seguida de uma função que reuniu 
mais de mil e quinhentas pessoas. Como tão bem expli-
cava o Professor Agostinho da Silva, os Reis de Portu-
gal acreditavam que a missão do nosso povo era a de 
espalhar a mensagem de Cristo e a devoção ao Espírito 
Santo em todo o Mundo. E eu, continuo a acreditar que 
os portugueses espalhados pelo mundo têm essa mis-
são. Felicito a si pelo testemunho quando foi mordomo 
no passado ano. Os meus melhores cumprimentos à 
Melanie de Sousa e família. DUQUE DE BRAGAnçA
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Este ano, pela segunda vez na história, o Dia dos 
Açores foi celebrado junto das comunidades emi-

grantes, tendo sido escolhida a cidade canadiana de To-
ronto, onde vivem cerca de 200 mil portugueses e luso-
descendentes.
Como esta segunda-feira é um dia normal de traba-

lho para os canadianos, ao contrário do que sucede nos 
Açores, onde se celebra o feriado regional, a cerimónia 
oficial teve que ser antecipada um dia. 
O Dia dos Açores pretende celebrar a “afirmação da 

identidade dos açorianos, da sua filosofia de vida e da 
sua unidade regional”, entendidas como a “base e justi-
ficação da autonomia política” da região.
A celebração deste dia com uma cerimónia solene 

ocorreu pela primeira vez em 1997, altura em que foi 
inaugurada a Galeria dos Autonomistas, no Palácio da 
Conceição, em Ponta Delgada.
Desde esse ano, as comemorações têm sido realizadas 

todos os anos numa ilha diferente, tendo decorrido em 
2001 em Fall River, EUA, naquela que foi, até domin-
go, a única vez que se realizou fora dos Açores.
Na cerimónia de segunda-feira, foram condecoradas 

com as Insígnias Autonómicas 28 personalidades e sete 
instituições da região. A Assembleia Legislativa Regio-
nal decidiu atribuir uma insígnia autonómica de Valor, 
oito de Reconhecimento e 23 de Mérito, além de três de 
Dedicação. A distinção mais importante, a insígnia auto-
nómica de Valor, foi atribuída a Fernando Menezes, ex-
presidente do parlamento açoriano, que ocupou o cargo 
nas duas anteriores legislaturas. A insígnia autonómica 
de Reconhecimento foi atribuída aos antigos reitores da 
Universidade dos Açores, Machado Pires e Vasco Gar-
cia, aos ex-ministros e eurodeputados Medeiros Ferreira 
e Costa Neves, ao deputado canadiano de ascendência 
açoriana Mário Silva e aos congressistas da Califórnia 
Dennis Cardoza, Devin Nunes e Jim Costa. Antes desta 
cerimónia oficial, o bispo de Angra, D. António Sousa 
Braga, presidiu a uma celebração eucarística na Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário, em Scarborough.
O presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos 

César, defendeu no seu discurso, a necessidade dos polí-
ticos nacionais perceberem a importância dos territórios 
insulares atlânticos, defendendo que, sem Açores e Ma-
deira, a afirmação portuguesa no mundo fica “drastica-
mente diminuída”.
“É uma urgência a compreensão pelos políticos na-

cionais da evidência da qualidade estratégica do in-
vestimento e da valorização dos territórios portugueses 
insulares atlânticos”, afirmou Carlos César, no discurso 
que proferiu na cerimónia comemorativa do Dia dos 
Açores, em Toronto, no Canadá.
Para o líder regional açoriano, “sem a correcta consi-

deração dos Açores e da Madeira, a afirmação portu-
guesa no processo de construção europeia e no mundo 
fica drasticamente diminuída”. “O país político não 
deve esquecer o capital multiplicador do enquadramen-
to geo-estratégico dos Açores, nem muito menos esque-
cer que a dimensão portuguesa está para além da sua 
insuficiente faixa continental”, alertou.
Nesse sentido, salientou a “relevância açoriana” em 

áreas como a navegação marítima e aérea, a política de 
pescas e o potencial de localização de centros regulado-
res, tecnológicos ou de investigação.
“No plano da segurança internacional, os Açores são 

um activo em revalorização constante. São a fronteira 
de segurança próxima da América e são a mais rele-
vante fronteira europeia de cooperação internacional 
em matéria de segurança do mundo ocidental”, acres-
centou.
“Uns por ignorância, outros por preconceito centra-

lista, não compreendem o país assim. Desconsideram-
nos, é certo, mas, pior, desbaratam o sentido mais útil 
da dimensão nacional”, frisou. Para Carlos César, com-
pete aos açorianos lembrar a esses políticos “tudo isso, 
em todos os momentos”. No discurso que proferiu na 
Liberty Grand, em Toronto, perante centenas de convi-
dados, o presidente do Governo Regional recordou que 

o Dia dos Açores pretende “evocar a condição açoriana” 
e recordar “acumulados motivos de orgulho”. 
“É o nosso dia, é o dia em que os açorianos meditam 

na consciência que têm de si”, afirmou, salientando que 
as nove ilhas do arquipélago “são o lugar onde tantas 
vezes se fez e se refez Portugal”.
Numa aparente resposta aos que criticaram a realiza-

ção desta cerimónia no Canadá, alegando a necessidade 
de contenção em tempo de crise, Carlos César, deixou 
claro que a festa dos açorianos vai continuar a ser feita 
junto das comunidades emigrantes.
Carlos César dedicou depois uma parte da sua inter-

venção à autonomia regional, que considerou ter sido 
importante para a construção de uma unidade açoriana, 
permitindo que “nove ilhas desalinhadas” se tornassem 
numa região valorizada pelo encontro institucional e 
pela unidade política.

Por outro lado, considerou que “a autonomia permitiu 
assumir outras responsabilidades na condução do des-
tino” dos Açores, salientando que, desde 2001, a econo-
mia regional tem vindo a crescer a um ritmo anual três 
vezes e meia superior à média nacional. “Os Açores são 
a única região que, em todos os últimos 12 anos, teve 
taxas de crescimento positivas, aproximando-se em dez 
pontos percentuais da média nacional”, frisou, acres-
centando que “os Açores estão muito diferentes, para 
melhor”. Por outro lado, o presidente da Assembleia 
Legislativa dos Açores, Francisco Coelho, destacou a 

importância da “identidade açoriana”, que, na sua pers-
pectiva, “legitima e fundamente a ultima revisão do es-
tatuto político-administrativo” da região.
“Identidade desde logo proclamada no novo preâm-

bulo e expressamente referida nos objectivos funda-
mentais”, salientou Francisco Coelho, referindo ainda o 
facto do novo estatuto político-administrativo dos Aço-
res regular o uso “generalizado e descomplexado” dos 
símbolos da região. 
“Exemplo de integração”
“Num país onde existe uma grande mistura de raças, 

será talvez das comunidades estrangeiras mais bem 
integradas. É um exemplo de sucesso de integração”, 

afirmou o embaixador de Portugal no Canadá, Pedro 
Moitinho de Almeida, em declarações à Lusa.
“Não temos absolutamente nenhuma queixa das au-

toridades canadianas sobre a comunidade portuguesa, 
mas temos muitos elogios pela sua integração”, acres-
centou o diplomata, que chegou ao Canadá no início do 
ano. Pedro Moitinho de Almeida salientou que a comu-
nidade emigrante do arquipélago “tem uma presença 
muito activa na sociedade civil” canadiana, mas frisou 
que pode “fazer mais”.
Para apoiar a comunidade portuguesa, Portugal possui 

consulados em Toronto, Montreal e Vancouver, além de 
uma secção consular em Ottawa. “O Canadá é um país 
muito grande e a comunidade portuguesa está espalha-
da, mas a maioria encontra-se em Toronto”, referiu.
Em Toronto, os serviços consulares estimam que vi-

vam actualmente mais de 200 mil portugueses e luso-
descendentes, numa estimativa que tem por base os 
cerca de 170 mil que se encontram oficialmente inscri-
tos naqueles serviços. “Apesar de ser uma comunidade 
relativamente recente, já que os primeiros açorianos 
chegaram [a Toronto] há cerca de 50 anos, está muito 
bem integrada e é bem sucedida do ponto de vista eco-
nómico e social”, salientou a consulesa de Portugal em 
Toronto, Maria Amélia Paiva.
Na sua perspectiva, torna-se, no entanto, necessária 

“uma presença mais activa na vida cívica e política ca-
nadiana”, o que implica uma “participação mais for-
te nas eleições canadianas”. A par desta bem sucedida 
integração, os emigrantes não esquecem as suas raízes 
açorianas, aproveitando ocasiões com as Festas do Di-
vino Espírito Santo, agora a decorrer, para recordar a 
terra natal.
“Nestas alturas, esquecemo-nos por um bocadinho que 

estamos no Canadá e sentimos os Açores através da co-
mida, da música e até do sotaque”, afirmou Maria José 
Moniz, enquanto organizava a confecção das Sopas do 
Espírito Santo, um prato típico deste época festiva.
Da mesma forma, no recinto da festa, Madalena Costa 

admitiu que aproveita estas oportunidades para “matar 

saudades de uma terra que sabe valorizar as tradi-
ções”. “Os açorianos na diáspora sentem a necessidade 
de continuar ligados às suas raízes, como forma de afir-
mar a sua identidade”, afirmou o bispo de Angra.
D. António Sousa Braga admitiu que a ligação da co-

munidade emigrante às suas raízes açorianas “é muito 
forte na primeira geração, decaiu um bocado na se-
gunda, mas nota-se um interesse renovado na terceira 
geração”. “Há muitos jovens que manifestam o desejo 
de ir aos Açores para encontrar as suas raízes”, frisou 
D. António, convicto que “a tradição não vai morrer na 
diáspora”. 
A UNIÃO/RADIO ATLANTIDA/LUsA

COMUNIDADE

Dia dos açores
celebrado em Toronto
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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

2 de Junho de 2009
1 euro = caD 1.556890

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

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

†
GUIA COMERCIAL NECROLOGIA

CANTINhO DA pOEsIA

caravela
O jantar torna-se mais  romântico
Há luz de uma tosca frôsca vela

Imaginando-se no Oceano Atlântico
A navegar a bordo de uma caravela

Neste convívio de harmonia
Onde a simpatia, é sem igual
Que seja de noite ou de dia
Você sente-se em Portugal

O José Manuel e a Augusta
Recebe-os com grande prazer

Com um sorriso, que nada custa
Só para vos ver,  bem comer

Tem pratos bem confeccionados
Pela cozinheira Cristina

Que ao ver-vos tão regalados
O seu sorriso desatina

Nesta casa hospitaleira
Onde a gentileza dá brado
Só lhe falta uma cantadeira
E uma guitarra para o fado.

JOSÉ DA COnCEiçÃO

Um depoimento cheio
de contradições
O ex-presidente do Banco Português de Negócios 

(BPN), Oliveira e Costa, voltou ao Parlamento a se-
mana passada, desta vez por sua própria iniciativa e uma 
vez mais sob escolta (porque, entretanto, a prisão preven-
tiva foi reconfirmada). Voltou à comissão parlamentar 
com o argumento de pretender prestar esclarecimentos e, 
sobretudo, defender-se perante a Comissão, o Parlamento 
e, naturalmente a opinião pública.
 Durante oito horas o país ficou perplexo em ouvir o 

ex-presidente do BPN a culpar tudo e todos pela derro-
cada do banco. Nomeadamente, o Banco Insular (banco 
clandestino do BPN, por onde desapareceram 360 mi-
lhões de euros sem deixar rastos). E diz que garante que 
não deu um cêntimo a perder ao BPN. O homem falou 
apenas do que quis e como quis. Nenhum dos deputados 
ousou interferir nas declarações do preso preventivo ou 
pôr em causa a sua credibilidade como frequentemente 
aconteceu em sessões anteriores com protagonistas deste 
processo. Os políticos e deputados limitaram-se a permi-
tir que Oliveira e Costa disparasse em todas as direcções 
para, a seguir, se banquetearem com as eventuais vítimas. 
Mas que hipocrisia! Daí que seja de bradar aos céus o 
comportamento cúmplice dos deputados da Comissão 
perante o depoimento cheio de contradições, acusações e 
manifestas patranhas. 
Este senhor soube muito bem dizer apenas e somente 

o que lhe convinha. Dramatizou a versão do que ocor-
reu no grupo BPN/Sociedade Lusa de Negócios (SLN). 
Mas não explicou as razões que estiveram na origem da 
queda do BPN e que agora estão no centro dos inquéri-
tos do Ministério Público e do Banco de Portugal. O ex-
presidente do BPN, a semana passada, levou à Comissão 
parlamentar, um memorando de 56 páginas. Para falar de 
quê? Criticar os seus colaboradores e dizer ao mundo que 
não deu um cêntimo de prejuízo ao BPN? Era óbvio o seu 
objectivo: tentar convencer a audiência da sua inocência 
– e os senhores deputados, durante mais de oito horas, 
deram-lhe a atenção que ele queria. No final da longuíssi-
ma sessão, com algumas interrupções e sempre em clima 
de boa disposição, Oliveira e Costa saiu do Parlamento, 
dizendo aos jornalistas num tom sarcástico: “Agora não 
falem bem sobre mim, que faz encher o ego e eu não gos-
to”. E porque a Justiça, neste país, é o que é, existe um 
certo cepticismo na opinião pública quanto ao “outcome” 
deste e de outros processos. E para melhor compreen-
der esta situação nada melhor do que citar as palavras 
do emblemático juiz do Tribunal da Boa-Hora, Ricardo 
Cardoso, que diz o seguinte: “Há um pacto dos principais 
partidos de partilha e invasão da Justiça”. Na opinião 
deste conhecido juiz, que esteve 20 anos no Tribunal da 
Boa-Hora acrescenta ainda que, “a situação da Justiça 
em Portugal é a pior de sempre e com tendências a pio-
rar. E que o actual Governo revela ‘covardia intelectual’ 
ao não explicar por que alterou certas leis: governa-se 
pela força que se tem e não pela força da razão”. 
“A novidade, refere o juiz, está em que – através da co-

municação social na dependência do poder económico 
e com aparentes suportes técnicos, de sondagens e pa-
receres – elegeram os juizes, no seu todo, como os res-
ponsáveis pela aplicação da lei. Lei que proíbe prender 
e permite muita coisa sem que se seja, pelo menos, preso 
– foi feita por este poder político, que é o verdadeiro res-
ponsável pelo estado actual. A impunidade e corrupção 
é a causa dos portugueses pagarem o imposto mais alto, 
dinheiro que é desviado para alguns, mas de que todos os 
cidadãos são vítimas invisíveis”.
AUGUsTO MACHADO

†

João Carlos Rebelo
Faleceu em Montreal, no dia 1 de Junho de 
2009, com 37 anos de idade, João Carlos 
Rebelo, natural da Gorreana, São Miguel, 
Açores, esposo de Paula Domingos, natural de 
Água de Pau, São Miguel.
Deixa na dor sua esposa; seus filhos Jessica, 
Tommy e Maggie; seus pais António e Lurdes 
Rebelo; seus irmãos Nelia (Luís Manuel 
Correia), Nelcy (Roberto Bento), Nelson 
(Zoraida Velazquez), José António; seu sogro 
Manuel Domingos; cunhados (as), sobrinhos 
(as), tios (as), assim como outros familiares e 
amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
3254 Bellechasse (esquina St-Michel), Montreal
514.277.7778   www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 3 de Junho de 2009, das 17h às 22h, 
e amanhã, dia 4 de Junho, das 10h às 13h30. Seguir-se-á o funeral, às 
14 horas, na Igreja St-Ambroise. Irá a sepultar, em cripta, no Mausoléu 
St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Manuel farias
Faleceu em Laval, no dia 2 de Junho de 2009, 
com 70 anos de idade, Manuel Farias, natural 
dos Ginetes, São Miguel, Açores, esposo de 
Maria Carvalho.
Deixa na dor sua esposa; seus filhos (as) 
Filomena (João Duarte), António (Lynda 
Glaziou); seus netos David, Stephanie e 
Jessica; sua irmã Maria Aguiar; cunhados (as), 
sobrinhos (as), assim como outros familiares e 
amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
2159 boul. St-Martin este, Laval
514.277.7778   www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 3 de Junho de 2009, das 14h às 17h 
e das 19h às 22h, e amanhã, dia 4 de Junho, das 9h às 11h. Seguir-se-á 
uma liturgia da palavra, às 11 horas, na capela do Mausoléu St-Martin. Irá 
a sepultar, em cripta, no Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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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 30 de Junho 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

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

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

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

PUBLiCA-SE TODAS AS
QUARTAS-fEiRAS

LEiA E DiVULGE
O nOSSO JORnAL

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

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

PLATEAU - MONTREAL

ANJOU - MONTREAL

Bom
Duplex
todo

renovado

Maravilhoso
triplex
na rua

Esplanade

José Montez

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

Grande 5 ½, boas condições, num 
2º andar, na rua Guybourg (entre 
Cadillac/Lafontaine).

514-688-8673 ou 514-265-4091

Pessoa para limpeza geral de casa. 
Falar Inglês ou Francês. Deve ter 
carro. Próximo de Côte-des-Neiges. 

514-989-8484

Pessoa que fale Francês e Inglês 
para servir ao balcão. 

Contactar Jean (João)
514-842-3558

Costureira com habilidade para con-
feccionar cortinas, para projecto re-
sidencial. 514-362-8681

URGEnTE
Procura-se pasteleiro com experiên-
cia. 514-844-2169

coNTeNToR
Partilha-se contentor para Nazaré. 
Partida a 11 de Junho. 

514-844-3054

Carniceiro (boucher) para corte eu-
ropeu, que fale Francês e Inglês. 
Contactar Jean(João) 514-842-3558
Pessoa para ajuda doméstica, 2ª – 
6ª, 9h às 17h. Inglês e Francês não 
necessário. não telefonar ao sába-
do. 514-735-9366

Senhora para cuidar de criança, com 
experiência. Ter carro. 2ª à 5ª-feira. 

450-435-2537
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ANEDOTAs spORTINGUIsTAs

sUDOKU

pAlAvRAs CRUzADAs

sOlUçõEs
SOLUçÃO CRUZADAS:

ALMA JUVENIL

P: O que fazem os jogadores do Sporting depois de terem 
ganho ao FC Porto, terem ganho a Super liga e passarem a 
primeira fase de apuramento para a Liga dos Campeões?
R: Desligam a PlayStation 

Dois lagartos encontram-se num bar:
- Nunca comi a minha mulher antes do casamento. E tu?
- Não me lembro... Qual é o nome dela?

P: Que nome se dá a um Sportinguista com apenas metade 
do cérebro? R: Sobredotado.

P: Porque razão não houve taças de champanhe na inau-
guração do Estádio de Alvalade?
R: Porque as taças estavam todas nas Antas.

P: Como se identifica um Sportinguista equilibrado?
R: Baba-se pelos dois lados da boca ao mesmo tempo.

hORiZOnTAiS: 1.Rodam. Antipatia. 2. Elemento de formação de pala-
vras que exprime a ideia de sábio, instruído. Mais mau. 3. Nosso Senhor 
(abrev.). Estrofe de nove versos. Comunidade Económica Europeia. 4. 
Prova desportiva em que se impõem desvantagens. 5. Sal derivado do 
ácido oleico. Substância gorda, de composição análoga à do éter e à do 
álcool. 6. Proprietário. Empunhar. 7. Forma internacional de vóltio. Ocu-
par-se de. 8. Relativo a éguas. 9. Elogio. Ramificação. Carta de jogar. 10. 
Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de cavalo. Edifício 
para habitação. 11. Cheiro agradável. Armadilha (prov.).

VERTiCAiS: 1. Cordeiro. Que tem muita idade. 2. Diferença entre o dé-
bito e o crédito, nas contas. Antiga palavra francesa correspondente ao 
actual oui. 3. Terceira vogal (pl.). Neologismo (abrev.). Haste horizontal da 
charrua. 4. Rondador. Suf. de agente ou profissão. 5. Sem medo. Grosa 
(abrev.). 6. Ranho. Licor que se extrai dos coqueiros. 7. Palavra havaiana 
que designa lavas ásperas e escoriáceas. Cercar com fios de arame. 8. 
Aprovado (abrev.). Arrependido. 9. Assim, tal e qual. Tio ou tia (infant.). 
Outra coisa (ant.). 10. Filtre. Araçazeiro (Brasil). 11. Lugar de muita areia. 
Flor da roseira.

hORiZOnTAiS: 1. Giram, Asca. 2. Sofo, Pior. 
3. NS, Nona, CEE. 4. Handicap. 5. Oleato, 
Etal. 6. Dono, Asir. 7. Volt, Tratar. 8. Eguariço. 
9. Loa, Ramo, Ás. 10. Hipo, Casa. 11. Olor, 
Arola.
VERTiCAiS: 1. Anho, Velho. 2. Saldo, Oil. 3. 
Is, Neol, Apo. 4. Rondante, Or. 5. Afoito, Gr. 6. 
Monco, Tuaca. 7. Aa, Aramar. 8. Ap, Pesaroso. 
9. Sic, Titi, Al. 10. Coe, Araçá. 11. Areal, Rosa.

bOCA DO INFERNO

férias na cabina de voto
quando o Presidente da República apelou aos ci-

dadãos para que não fossem de férias no fim-de-
semana das eleições europeias, cheguei a pensar que, 
tomado pelo espírito europeu, Cavaco Silva estives-
se a falar na qualidade de Presidente de outro país da 
União Europeia. No nosso, o pedido vai fazendo cada 
vez menos sentido: os desempregados, por definição, 
não têm férias; para os trabalhado-
res da Qimonda e da Auto-Europa, 
em princípio, a opção de tirar férias 
não será prudente; e os precários, 
os temporários e os endividados, 
provavelmente, não têm o desafo-
go financeiro que as férias, mais ou 
menos, requerem. O mais provável 
é que não haja assim tanta gente de 
férias no dia 7 de Junho. Infelizmen-
te, também não é provável que haja 
muita gente a ir votar. 
O problema é que os cidadãos, na 

altura das eleições europeias, cos-
tumam fazer férias da democracia. 
Quase seis milhões de pessoas vo-
taram nas últimas legislativas, mas 
apenas cerca de três milhões foram 
às urnas nas últimas europeias. Ou 
as agências de viagens oferecem pacotes menos apela-
tivos nos fins-de-semana das eleições nacionais, ou os 
portugueses não se interessam especialmente pelas elei-
ções europeias - o que não deixa de ser uma atitude es-
tranha. A opinião geral dos cidadãos sobre os políticos 
é má, pelo que não se compreende que desdenhem da 

oportunidade de mandar 24 deles lá para fora. Quando 
se esperava que houvesse longas filas à porta das sec-
ções de voto, os portugueses preferem ficar em casa. Vá 
lá uma pessoa compreender o eleitorado. 
As eleições europeias começam, por isso, com dois 

incidentes políticos inquietantes: o primeiro, é o apelo 
absurdo do Presidente da República; o segundo foi a 

ausência de Paulo Portas da Feira do 
Queijo de Godim. No mesmo dia em 
que Cavaco pediu aos portugueses 
para não irem de férias, Portas anu-
lou a ida à Feira do Queijo de Godim 
por, naquele dia, não haver queijo 
nem feira em Godim. Havia duas 
barracas de farturas e uma de algo-
dão-doce, mas o presidente do CDS 
optou por não desenvolver, junto dos 
fritos e das guloseimas, uma cam-
panha que estava programada para 
ser feita na presença de lacticínios. 
Esta é a segunda vez, num período 
de tempo razoavelmente curto, que o 
queijo faz uma desfeita a Paulo Por-
tas: primeiro o limiano, agora o de 
Godim. É evidente que, mais do que 
se privarem de fazer férias, os portu-

gueses devem obrigar-se a realizar feiras. Não há boas 
campanhas sem feiras, e uma campanha esclarecedora e 
informativa é o melhor contributo para que, no próximo 
dia 7, os cidadãos tenham todos os elementos necessá-
rios para, em consciência, se absterem de votar. 
RICARDO ARAÚJO PEREIRA
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RECEITA DA sEMANA

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

50 maneiras de encontrar
um Homem (parte ii)

MULHER ACTIVA

CAsAl DA sEMANA

pudim abade de priscos

INGREDIENTEs:
50 Gr de toucinho fresco; 1 Cálice (s) de vinho do Porto; 12 ge-
mas de ovos; 2 ovos; 150 gr de açúcar; 1 pau de canela; 1 casca 
de limão; 3 colheres (sopa) de água; 1/2 Lt de água
MODO DE PREPARAçÃO:
1.Comece por preparar o caramelo para forrar a forma, deitando 
150 gr. de açúcar numa frigideira ou tacho, juntamente com 3 co-
lheres de sopa de água, leve ao lume mexendo sempre com uma 
colher de pau, até ficar cor de caramelo, despeje de imediato na for-
ma, e faça circular a forma para que chegue às paredes (Faça este 
trabalho com luvas pois a forma aquece muito e pode queimar-se).; 
2. Num recipiente que possa ir ao lume misture os 5 kg de açúcar 
com 5 dl de água, o toucinho cortado em tiras fininhas, a casca do 
limão e o pau de canela.; 3. Deixe ferver até atingir ponto de fio 
(103º C no pesa xaropes = termómetro de doçaria) ou 5 minutos 
exactos de fervura.; 4. Retire do lume e deixe arrefecer.; 5. Misture 
as gemas, os ovos inteiros e o vinho do Porto a esta calda.; 6. Deite 
o preparado dentro da forma já caramelizada e leve a cozer em ba-
nho-maria em forno pré aquecido a 250ºC, durante mais ou menos 
50 minutos, mas verifique se está cozido antes de o retirar.; 7.Deixe 
arrefecer e desenforme frio. Sirva decorado com gomos de laranja.  
NOTA: Assim que começar a preparar o pudim, acenda o forno e 
coloque dentro o recipiente com água onde vai o pudim a cozer em 
banho-maria. RECEITA GENTILMENTE ENVIADA POR HUGO 
TEIXEIRA, CHEFE DE COZINHA

O abade do pudim – a história

sabe-se quase tudo a respeito do pudim abade de Priscos, um 
dos doces mais saborosos de Portugal. Sua invenção aconte-

ceu entre o fim do século XIX e início do XX. Teve como autor 
o abade da freguesia de Priscos (daí o nome), hoje com aproxi-
madamente 1.300 habitantes, situada perto de Braga, principal 
cidade do Minho. Antes de ingressar na vida religiosa, o abade 
do pudim chamava-se Manuel Joaquim Machado. Em Portugal, 
dá-se esse título não só aos dirigentes dos mosteiros, mas tam-
bém aos párocos de freguesias. Aplaudido confeiteiro, ele viveu 
quatro décadas em Priscos. Ali actuou como pastor de almas e 
fogões. Tinha como devoções o Sagrado Coração de Jesus e a arte 
culinária. Era realmente grande cozinheiro, um dos melhores que 
o país já teve, embora nunca se tenha profissionalizado.
A fórmula do pudim só ficou conhecida porque participou de 
uma disputa pública. Para comprovar a teoria de que ninguém 
conseguia reproduzir suas criações, o abade de Priscos desafiou 
um confeiteiro profissional para um duelo de pudins. Cada um 
preparou o doce usando os mesmos ingredientes: toucinho fresco, 
gemas de ovos, açúcar e vinho do Porto.

Dificuldade: 
Preço:
Tempo: 30 minutos
Pessoas: 8
Origem: Entre Douro e Minho

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. 
16 - Desportos de grupo - Ou que incluam interacção. 

É inútil dedicar-se à pesca, sentar-se no paredão de Be-
lém e dizer, “o cavalheiro faculta-me a sua minhoca?”
17 - Inscrever-se num clube de xadrez - Os xadrezis-

tas são um bocado furiosamente concentrados na guer-
ra, mas depois de ser batida em três tomos (ou de lhe 
mostrar quem é que manda no tabuleiro) pode sempre 
convidá-lo para uma partida de sueca. 
18 - Iniciar-se nos desportos pedestres - Especial-

mente aquelas românticas excursões nocturnas à serra 
de Sintra para ver as mouras encantadas e parar nas cla-
reiras para meditar e bater em gongues e fazer uma cura 
de som, ou passeios para ver milhafres-bebé ao nascer 
do sol. 
Problema: macho que é macho está-se nas tintas para 

o seu nome élfico. Macho que é macho só quer saber se 
o Karagounis vai pedir transferência, e a única cura de 
som que conhece é pegar numa garrafa vazia e berrar: ‘ó 
palhaço, tás a gozar comigo ou queres que vá aí abaixo 
mostrar-te o que é um fora de jogo?’ 
19 - Experimentar desportos radicais - Kitesurf, 

snowboard, rafting, rappel, canoagem, paintball, é só 
escolher. Quanto menos souber o que é, melhor. Se não 
ficar com um homem de cair para o lado, fica com um 
corpo de cair para o lado. Não se perde tudo. 
20 - Na secção de playstations e consolas - Pergunte 

tudo e mais alguma coisa. Quantos bits. Quantos mega-
não-sei-quê. Se trabalha a pilhas. Ou a energia solar. Se 
explode quando se carrega no ESC. Se há em verde-
alface, que você é vegetariana. Quanto mais asneiras 
disser, melhor. É machista mas funciona sempre. 
21 - Na secção de roupa masculina - Cole-se aos que 

têm um ar um bocado atarantado e estão indecisos en-
tre a camisola verde e a amarela às riscas. Eles ficam 
sinceramente agradecidos por uma opinião de especia-
lista, mesmo que a gente seja tão especialista em moda 
como em kitesurf. Alternativa: peça conselho a comprar 
qualquer roupa para si. Mas cuidado: eles podem ficar 
tão atarantados que desenvolvem síndroma obsessivo-
compulsivo e fogem a sete patas de cada vez que derem 
de caras consigo. 
22 - Nos parques infantis - Já sabe que se arrisca a 

caçar espécime já com bagagem, mas se gostar de crian-
ças, leve um sobrinho e deixe que os mais pequenos 
se encarreguem do romance. Se eles preferirem jogar 
futebol, olhe, queime algumas calorias. Desvantagem: 
cuidado, porque todo o tipo de tarados vai parar aos jar-
dins. 
23 - Almoçar sozinha numa esplanada - Mas se levar 

‘O Código DaVinci’ atrás, ninguém se vai meter consi-
go a não ser os malucos da teoria da conspiração que 
querem provar-lhe que a Bíblia lida de trás para a frente 
eequivale aos ‘Lusíadas’ em sânscrito. 
24 - Ir à praia ao fim da tarde - Convém levar apên-

dice tipo cão ou sobrinho, para tornar mais fácil a abor-
dagem. 
25 - Visitar museus e exposições - Mas não de arte 

antiga onde só vão turistas alemães e visitas de estudo.
Também é mais mito que outra coisa, mas sempre se 
fica mais culta e habilitada a ter conversa sobre pinto-
res austro-hungaros da primeira metade do século XX. 
Problema: os homens habilitados a ter estas conversas 

têm a idade dos pintores austro-húngaros da primeira 
metade do século XX.  
26 - Ir ao cinema sozinha - Mas não aos ciclos de cine-

ma francês, a não ser que queira fazer novos amigos gay. 
27 - Numa Jota - Inscreva-se numa Juventude Partidá-

ria (se ainda tiver idade) ou num partido. De preferên-
cia de acordo com as suas convicções, não é, embora a 
direita seja tradicionalmente mais fornecedora de Pais 
de Família e a esquerda de Homens Para Caso de Uma 
Noite, Partilha com Outras Camaradas, ou Eventual 
Concubinato. 
28 - Aprender danças de salão - Mas tem de ser aque-

las de grupo, tipo salsa e rumba, se for ao quizomba ou 
ao tango ou (lagarto lagarto lagarto) à valsa, tem de le-
var par ou dançar com outra menina, com um velhinho, 
ou com a sobrinha da porteira. 

29 - Visitar os primos afastados - Lembra-se do 
primo Vasco que caçava lagartos no poço? Agora deu 
em economista, vive num apartamento daqueles que a 
gente entra e a luz acende-se, a televisão liga-se auto-
maticamente na Sic Notícias e o frigorífico avisa que a 
reserva de gin tónico está em baixo. Renove amizades 
de infância.
30 - Viajar sozinha - Há viagens especialmente orga-

nizadas só para solteiros. Também é funcional  ir para 
as férias para a neve (mas cuidado com as rupturas de 
ligamentos, ver alínea 9). Escusado será dizer que um 
destino de meditação tipo Alentejo profundo ou refu-
giar-se entre os monges cartuxos para fazer alinhamento 
espiritual não costuma ser muito produtor de casos em 
série. 
Continuação na próxima edição.
CATARINA FONsECA

Enlace matrimonial de Katherine Luz e Alexandre Ven-
ditti. Ao simpático casal, votos de muitas felicidades.
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O calor deu o mote e a nova colecção 
de pintura da autoria de Marly 

de Oliveira, já está no 
restaurant Portus Calle 
desde o dia 28 de Maio 
à espera de levar cor, 
sofisticação à decoração 
da sua casa. O laranja, azul 
e encarnado exuberante, 
sensualidade e diversidade, 

são ambientes a explorar que dão vontade 
de ali investir as economias dos próximos 
meses. Finalmente começa a escurecer, 
A Bossa-Nova irrompe da voz de Paulo 

Ramos, sentimo-nos a entrar numa 
espécie de celebração, sempre suave e 

descontraída, convidados “au vernissage” 
da artista Marly de Oliveira e clientes “Tá 
fazendo o quê?!?”, fidelizei minha sede 
por um Porto, porque não há caipirinha 
decente... “Deus te salva, minha gloriosa 
Santa Helena”. Era isto que uma senhora 
elegante sibilava... numa sensação de 
relaxamento entre os reflexos coloridos 

da arte assinada pela artista. O restaurant 
Portus Calle é agora também reconhecido 
pelo seu programa 5 às 7h. O programa 
concebido em exclusivo a seu pedido e 
o poiso ideal para aqueles que procuram 
um retiro para recuperar da pressão e da 
azáfama dos ambientes urbanos. Um dos 
locais da moda, numa onda muito ZEN. 
MANUEL DE
sEqUEIRA RODRIGUEs

CULTURA
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arte assinada–Marly de oliveira portugal: Resultados da banca
do primeiro trimestre de 2009
A economia Portuguesa não ficou imu-

ne à intensificação da crise financeira, 
pelo que o PIB no primeiro trimestre de 
2009 contraiu 3.7% em termos homólogos, 
fruto da contribuição negativa das expor-
tações, investimento, e em menor grau do 
consumo.
Neste sentido, os resultados dos principais 

bancos portugueses tendem a reflectir com 
maior ou menor intensidade o seu nível de 
resistência para subsistir ao cenário recessi-
vo, considerando a eficácia e eficiência de 
resposta dos seus órgãos de gestão. Deste 
modo, os resultados relativos ao primeiro 
trimestre de 2009, com o lucro conjunto 
dos cinco maiores bancos a cair 35% face 
aos resultados do 1T08, para 419.2 mil mi-
lhões de euros.
Esta quebra dos lucros globais, em ter-

mos homólogos, proveio dos contributos 
negativos do BES, BCP, CGD e BPI, que 
viram os seus resultados líquidos a contrair 
57.7%, 23%, 45.5% e 48.2% respectiva-
mente, enquanto o Santander Totta se des-
tacou, pela positiva com um crescimento 
dos lucros de 1.0%.
Estes lucros reflectem o impacto da crise 

económico-financeira sobre a performance 
dos bancos em Portugal, que se tiveram 
que defender contra o aumento dos níveis 
de incumprimento à medida que a conjun-
tura macroeconómica se deteriorava, num 
quadro de subida dos custos de financia-
mento.
O Banco Espírito Santo registou uma que-

da dos lucros relativos à actividade domés-
tica em 57.7%, face ao primeiro trimestre 
de 2008, para os 46.1 milhões de euros, 
com os contributos positivos a resultarem 
da margem financeira e comissões, contu-
do não suficientes para compensarem as 
perdas provenientes da desvalorização dos 
mercados financeiros e da diminuição da 
qualidade do crédito. No que toca à evolu-
ção dos custos operativos, estes aumenta-
ram apenas em 5.5%, fruto de um melhor 
controlo dos mesmos. O Cost to Income 
comercial reportado foi de 52.5%, reflec-
tindo uma quebra em termos homólogos. 
As medidas de solvabilidade, TIER I e 
Core Capital foram de 6.6% e 5.8%, em 
termos homólogos, antes do aumento de 
capital, ficando posteriormente em 8.6% e 
7.8%, respectivamente. O custo associado 
ao crédito cresceu para 0.8%, fruto da dete-
rioração da sua qualidade em termos de no-
vas entradas de mal parado. A rendibilidade 
dos capitais próprios caiu para 9.3%.
O Millennium BCP registou uma queda 

dos lucros em 23% no que toca à sua acti-
vidade doméstica, face ao primeiro trimes-
tre de 2008, para os 80.8 milhões de euros, 
em resultado de um maior crescimento das 
receitas provenientes das comissões, con-
trariando a quebra da margem financeira. 
Os custos operacionais cresceram 10.2%, 
produto do aumento dos custos com pesso-
al que subiram 23.9%, apesar de uma me-
lhor performance no controlo dos custos. A 
qualidade da evolução do crédito diminuiu 
com o rácio do mal parado a subir para 
1.5%, em termos trimestrais, fruto de uma 
deterioração da sua carteira. Em termos de 
solvabilidade, o Core Capital cai no tri-
mestre para 5.5%, tal como o TIER I para 
6.8%. A rendibilidade dos capitais próprios 
é de apenas de 6%
A Caixa Geral de Depósitos registou um 

lucro de 124.2 milhões de euros, implican-
do uma queda de 45.5% face aos resultados 

do primeiro trimestre de 2008. Os lucros 
foram suportados pelo contributo muito 
positivo da actividade bancária que cresceu 
23.7%, em termos homólogos. Contudo, a 
evolução negativa resultou da continuação 
da tendência de desvalorização das cartei-
ras de participações financeiras e títulos. 
Os custos operativos agravaram-se em 
9.4%, resultante dos aumentos verificados 
nos custos com pessoal, gastos administra-
tivos e amortizações. No entanto, o rácio de 
eficiência do grupo diminuiu para 43,7%. 
A qualidade da carteira de crédito diminuiu 
2.61%, reflectindo a deterioração do enqua-
dramento macroeconómico. A rendibilida-
de dos capitais próprios caiu para 10.5%.
O BPI apresentou um resultado líqui-

do em Portugal de 26.5 milhões de euros, 
traduzindo-se numa quebra em termos 
homólogos de 48.2%. Este lucro resultou 
de um impacto negativo sobre o produto 
bancário dos resultados financeiros, face 
à evolução desfavorável dos mercados ac-
cionistas. Relativamente aos custos opera-
cionais, estes desceram 2.2%, fruto da não 
materialização das remunerações variáveis 
dado o nível de rentabilidade do banco. A 
qualidade do crédito evidencia uma fortís-
sima deterioração, consubstanciada por um 
aumento do rácio de mal parado para 1.6%. 
No entanto, os rácios de solvabilidade do 
banco continuam a mostrar-se folgados, 
com um Core Capital de 8.2% e um TIER 
I de 9.0%. A rendibilidade dos capitais pró-
prios neste momento é de apenas 6.0%.
O Banco Santander Totta divulgou igual-

mente os resultados do primeiro trimestre 
de 2009, sendo o único banco que reportou 
um aumento dos lucros, em 1.0%, ascen-
dendo a 141.6 milhões de euros, ressurgin-
do como o maior lucro da banca nacional. 
Num enquadramento económico-financei-
ro que continua muito desfavorável, o pro-
duto bancário aumentou 5.8%, 4.2% acima 
do crescimento dos custos operacionais, 
que continuam controlados. Esta evolução 
de receitas e custos conduziu a uma melho-
ria do rácio de eficiência para 40.9%. 
O Santander Totta prosseguiu a estraté-

gia assente no modelo de banca comercial 
orientado ao cliente, reforçando o posicio-
namento nas pequenas e médias empresas, 
que se traduziu num crescimento de 9.7% 
no crédito e 10.9% em recursos.
A prossecução de uma política de gestão 

prudente, face ao enquadramento de gran-
de instabilidade e incerteza que se verifica. 
Neste sentido, o banco mantém uma posi-
ção confortável de liquidez, privilegiando o 
aumento dos recursos de clientes e reforço 
de activos elegíveis junto do BCE.
Face a esta política de gestão cautelosa, o 

Santander Totta manteve elevados os níveis 
de solidez financeira, com os rácios Core 
Capital e TIER I a situarem-se em 8.0% e 
10.0% respectivamente.
Apesar da deterioração da envolvente ma-

croeconómica, o Santander Totta mantém 
uma rendibilidade dos capitais próprios 
como a mais elevada do sistema financeiro 
português, de 22.9%.
Adicionalmente, o Banco Santander Totta 

beneficia de ser o banco com melhor nota-
ção de risco de crédito do sector, de “AA-”, 
que é mesmo superior à da República Por-
tuguesa (que foi recentemente revista em 
baixa para “A+” e que é a mesma da Caixa 
Geral de Depósitos). O BES, BCP e BPI 
têm uma notação de “A”, abaixo da da Re-
pública. BANCO sANTANDER TOTTA

ECONOMIA
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SAn SiRO DE “PÉ” PARA
SE DESPEDiR DE
LUíS fiGO
O Estádio de San Siro “le-
vantou-se” para se despedir 
de Luís Figo, que abando-
nou o relvado pouco antes 
do intervalo do encontro en-
tre Inter e Atalanta (4-3), da 
última jornada da Serie A. A 
dois minutos do intervalo, o 
técnico José Mourinho subs-
tituiu Figo para que o jogador 
pudesse receber a merecida 
ovação do estádio milanês.

RESCiSÃO DE QUiQUE 
RESOLVE-SE ESTA
SEMAnA
A saída do técnico espanhol, 
bem como a de Fran Escriba, 
Emílio Alvarez e Pako Ayes-
tarán, deve consumar-se 
esta semana, até para que 
a nova equipa técnica possa 
estruturar com algum tempo, 
o que pretende para o futebol 
encarnado.

REnOVAçÃO DE nUnO 
GOMES É TABU
Nuno Gomes e o Benfica há 
muito tempo que iniciaram 
as conversas para a renova-
ção por mais duas épocas, 
mas o assunto não teve uma 
conclusão, até ao momento. 
O jogador, frise-se, termina 
contrato um dia depois de a 
equipa voltar ao trabalho.

BEnfiCA SAD COM 
RESULTADO nEGATiVO 
DE 18 MiLhõES
A SAD do Benfica apresentou 
um resultado líquido negativo 
de 18 milhões de euros, nos 
primeiros 9 meses da época 
2008/09, segundo os resulta-
dos do terceiro trimestre. De 
acordo com o comunicado di-
vulgado no site da Comissão 
do Mercado de Valores Mobi-
liários, o resultado líquido da 
SAD foi de 18.450.273 euros 
negativos, contrapondo com 
os 3.684.109 positivos regis-
tados no mesmo período da 
época 2007/08.

SPORTinG: SÁ PinTO nA 
AGEnDA DO fUTURO
Da bancada para o campo 
da organização, o projecto do 
candidato à presidência leoni-
na deverá promover também 
o regresso de ídolos do pas-
sado, nomeadamente na for-
mação. O antigo capitão está 
ligado à área de comunicação, 
relações públicas e eventos, e 
as suas funções podem ser 
repensadas, ainda que não di-
rectamente para o futebol.

bREvEs

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
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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

calDeNSe
Experiência
Competência
Moda TEL.: 514-849-1047

ViCTOR LUCAS
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Mil dias para reconstruir uma selecção
Mil dias, Polónia e Ucrânia, ou seja Euro-2012. As se-

lecções do Velho Continente pensam ainda a curto 
prazo, no apuramento para o Mundial. E 13 delas ainda 
têm a fase final, tentando suceder à campeã Itália numa 
África do Sul já de si efervescente. A Selecção Nacional 
está em risco, tem sido renovada à procura de novas so-
luções, e a campanha anda muito longe de terreno firme. 
Dentro de três anos, mais coisa menos coisa, tudo isto será 
Passado e estará para trás das costas de dirigentes, treina-
dores e jogadores, mas, ao mesmo tempo, terá sido o cata-
lizador de tudo o que entretanto “aconteceu”. Pensar a três 
anos é algo que nem Queiroz faz nesta altura. Os planos 
limitam-se às finais que aí vêm, na Albânia, Dinamarca e 
Hungria, e depois na recepção à equipa magiar e a Malta. 
E, aliás, o primeiro ponto de discussão sobre “como será 
em 2012” é o próprio seleccionador. Se conseguir o apu-
ramento, o lugar ainda será seu. Se isso não acontecer, as 
condições para que continue desvanecem-se. No entanto, 
verdade é que poucos treinadores nacionais terão um esta-
tuto próximo do seu para lhe suceder. O “Desejado” José 
Mourinho ainda estará a seis, sete anos da data que estabe-
leceu para treinar a equipa das quinas; e resta à Federação 
um grupo de técnicos encabeçados pelo competente Jesu-
aldo Ferreira, aliás, um dos poucos nomes a fazer sentido. 
Os 24 jogadores convocados por Carlos Queiroz para o 
decisivo jogo com a Albânia, no próximo sábado, dia 6, é a 
primeira de cinco finais que a Selecção Nacional está obri-
gada a vencer para manter em aberto a qualificação para o 

A lIsTA DE sElECCIONÁvEIs
GUARDA-REDES
GR - Quim (Benfica)                                         37
GR - Eduardo (Sp. Braga)                             30
GR - Beto (Leixões)                                        30
GR - Daniel Fernandes (Bochum)     29
GR - Rui Patrício (Sporting)                          24
GR - Moreira (Benfica)                                    30
DEfESAS
DC - Ricardo Carvalho (Chelsea)    34
DC/MCD - Fernando Meira (Zenit)    34
DD/DE - Paulo Ferreira (Chelsea)    33
DE/EE - Duda (Málaga)                                32
DD - Miguel (Valência)                                     32
DC - Bruno Alves (F.C. Porto)                    31
DD - Bosingwa (Chelsea)                       30
DC/MCD - Pepe (Real Madrid)               29
DD - Nélson (Bétis)                                      29
DC - Rolando (F.C. Porto)                      27
DC/DE - Gonçalo Brandão (Siena)       26
DE - Antunes (Lecce)                                       25
DC / DE - Caneira (Sporting)                      33
DC - Tonel (Sporting)                                          32
DE - Jorge Ribeiro (Benfica)                   31
DD - João Pereira (Sp. Braga)                  28
DD - Miguel Lopes (Rio Ave)                    26

DC - Nuno  A. Coelho (E.Amadora)     26
DC - M. da Costa (Sampdoria) 26
DE - André Marques (V. Setúbal)    25
DE - Tiago Pinto (Trofense)                     24
DC - Daniel Carriço (Sporting)                24
DC/DD - Miguel Vítor (Benfica)        23
MÉDiOS
MC - Maniche (sem clube)                           35
MCO - Deco (Chelsea)                                35
MC - César Peixoto (Sp. Braga)       32
MC - Tiago (Juventus)                                   31
MC - Carlos Martins (Benfica)                      30
MC - Raul Meireles (F.C. Porto)                    29
MC - João Moutinho (Sporting)               26
MC - Manuel Fernandes (Valência)     26
MC - Eliseu (Málaga)                              29
MC - Rui Miguel (P. Ferreira)                      29
MCD - Rúben Amorim (Benfica)               27
MCO - Rúben Micael (Nacional)               26
MCD - Pelé (Portsmouth)                               25
MC - Paulo Machado (S. Etienne)              26
MCD - Miguel Veloso (Sporting)                    26
MC - Castro (Olhanense)                                 24
MD/MC - Pereirinha (Sporting)                  24
MC - Paulo Regula (V. Setúbal)                23

MCD - Adrien (Sporting)                            23
MCD - Stélvio Cruz (Sp. Braga)                23
AVAnçADOS
AC - Nuno Gomes (Benfica)                          36
EE/ED - Simão (Atl. Madrid)                        33
AC - Edinho (AEK)                                             30
ED/EE/MCO - Danny (Zenit)                  29
ED/EE - Quaresma (Chelsea)                 29
AC - Hugo Almeida (W. Bremen)            28
ED/EE/AC - Ronaldo (M. United)            27
ED/EE/AC - Djaló (Sporting)                       26
ED/EE/MCO - Nani (M. United)               26
AC - Orlando Sá (Sp. Braga)                        24
AC - Hélder Postiga (Sporting)                   30
EE - Diogo Valente (Leixões)                      28
AC - Varela (E. Amadora)                              27
AC - Carlos Saleiro (Académica)              26
EE - Hélder Barbosa (Trofense)              25
MCO - Amaury Bischoff (Arsenal)            25
ED/EE - Bruno Gama (V. Setúbal)        25
ED - Candeias (Rio Ave)                                   24
EE - Fábio Coentrão (Rio Ave)               24
AC - Yazalde (Rio Ave)                                   24
AC - Rui Fonte (Arsenal)                     22

nota: a tabela reflecte a equipa em que cada jogador terminou 2008/09 e a idade que terá 
em 2012. A negro, os jogadores chamados por Carlos Queiroz desde que assumiu o cargo. 
Os outros são opções possíveis até 2012.

pauleta diz adeus numa 
emocionante homenagem
O avançado português, melhor mar-

cador da história do Paris Saint-
Germain e da selecção nacional, foi alvo 
de uma grande festa de despedida no 
Parques dos Príncipes, em Paris. “Estou 
triste e alegre ao mesmo tempo: alegre 
porque foi uma oportunidade de dizer 
adeus a todos os adeptos do PSG e a to-
dos o emigrantes que durante estes anos 
todos estiveram sempre comigo. Por isso, 
obrigado a todos eles”, afirmou Pauleta, 
em conferência de imprensa, após o jogo. 
Pauleta também deixou um grande agra-
decimento ao país que o acolheu: “Obri-

gado à França. Trabalhei neste país du-
rante oito anos e deram-me sempre mui-
to carinho”. Foi num ambiente de festa, 
e num estádio “banhado” pelas cores 
verde e vermelha de Portugal, misturadas 
com o vermelho e azul do clube parisien-
se, que a “Selecção Pauleta” defrontou 
a actual equipa do Paris Saint-Germain 
(PSG)... “Nunca sonhei ter uma festa de 
despedida, porque não é fácil. Basta ver 
quantos jogadores têm a oportunidade de 
se despedir. Felizmente eu tive essa hipó-
tese graças ao PSG e, portanto, só tenho 
agradecer a todos”, declarou Pauleta.

irmão de Quique acusa: 
“Há um mês, já tinham 
novo treinador”
quique Flores já tinha percebido que a sua continui-

dade no Benfica estava seriamente comprometida. 
Nesta altura, os encarnados procuram chegar a um acor-
do com o treinador para baixar o valor da indemnização 
a pagar para a sua saída. 
Contudo, o espanhol não parece disposto a fazer gran-

des cedências, face ao clima das últimas semanas. 
“Tenho mandado mensagens de ânimo ao meu irmão 

e ele responde, mas a verdade é que já andava inco-
modado há algum tempo. Há um mês, já se sabia que 
o Benfica tinha novo treinador. Claro que o Quique es-
tava a par dessas movimentações e ficou consternado”, 
começa por dizer o irmão Isidro Flores. 

ATlETIsMO

Sporting falha título
masculino por um ponto
A equipa masculina do Sporting fa-

lhou a vitória na Taça dos Clubes 
Campeões Europeus de atletismo por um 
ponto, a mesma diferença que afastou a 
equipa feminina do pódio, numa compe-
tição disputada em Castellón, Espanha. 
Na competição masculina, a formação 

“leonina” somou 117 pontos, contra 118 
dos russos do Luch de Moscovo, enquan-
to na feminina, as “leoas” totalizaram 82, 
contra 83 das checas do USK Praga, ter-
ceiras colocadas, atrás do Luch (117) e 
do Valência (91).

Mundial 2010, na África do Sul. Portugal está 
numa posição delicada, com apenas 6 pontos 
conquistados em 5 jogos, atrás da Dinamarca 
e Hungria, que somam 10 pontos, sendo que 
os nórdicos disputaram menos um encontro. 
Com os mesmos pontos de Portugal estão Su-
écia e Albânia, mas também aqui os suecos 

dispõem de um jogo a menos. Depois 
de ter desperdiçado 7 pontos em casa, a 
Selecção não tem outra solução que não 
seja fazer o pleno dos 15 pontos ainda por 
disputar. Qualquer empate e consequente 
perda de 2 pontos será, seguramente, o 
adeus do Mundial.
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DESPORTO
1ª pARA jEsUAlDO

fc porto a dobrar…
A emoção da final da Taça de Portugal durou seis 

minutos. Até que Lisandro Lopez marcou um 
golo (que acabaria por ser o único) e decidiu o troféu 
a favor do F.C. Porto. Os «dragões» garantiram 
a «dobradinha», naquela que foi a 14ª vez que 
conquistaram o troféu. Para Jesualdo Ferreira foi a 
primeira festa no Jamor. O F.C. Porto não fez uma 
grande exibição, longe disso, mas soube tirar proveito 
do golo madrugador de Lisandro. «Licha» dobrou o 
favoritismo com que o F.C. Porto entrou em campo, e 
depois bastou gerir o resultado, procurando aqui e ali 
dilatar a vantagem.  Jesualdo Ferreira não reservou 
grandes surpresas para o «onze». sem Helton e sem 

Lucho, Nuno e Mariano acabaram por ser naturais 
sucessores. Já Paulo sérgio decidiu inovar. William 
ficou no banco, mas a surpresa maior até acabou 
por ser o facto de Prieto ter sido titular. O técnico 
do Paços de Ferreira procurou reforçar o meio-
campo, na tentativa de suportar a pressão inicial 
do F.C. Porto. A estratégia (inicial) de Paulo sérgio 
não resultou. Logo aos seis minutos os «dragões» 
inauguraram o marcador. Raúl Meireles recolheu 
uma bola à entrada da área e picou com magia 
para Lisandro, que fugiu a Danielson e antecipou-
se a Cássio, desviando para o fundo da baliza. se a 
tarefa do Paços já não era fácil, pois ficou ainda mais 

complicada. Mas a bem da verdade se diga que os 
«castores» reagiram com dignidade. Nos minutos 
seguintes conseguiram criar algumas situações de 
perigo. Pedrinha, aos 15 minutos, e Jorginho, aos 23, 
falharam por pouco o golo do empate. No segundo 
tempo o F.C. Porto voltou a entrar forte, e por duas 
vezes esteve perto de chegar ao golo que sentenciaria 
o jogo. Primeiro foi Raúl Meireles a acertar no 
poste (50m), e depois Rodriguez a obrigar Cássio a 
uma bela intervenção (54m). Ao contrário do que 
aconteceu na etapa inicial, desta feita o Paços de 
Ferreira demorou a reagir e no final, vitória portista 
aceita por todos.  JOÃO MEsqUITA




