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Fraude
na saúde
As finanças já fizeram as con-

tas e concluíram que 40% das 
despesas do Estado com apoios nos 
medicamentos podem decorrer de 
fraudes. A Inspecção-Geral das Ac-
tividades em Saúde (IGAS), tem 
andado a investigar desde 2009 e já 
produziu vários relatórios. Um de-
les dá conta de médicos que passam 
mais de 30 mil receitas por ano.
As investigações, segundo a fonte da 

Polícia Judiciária (PJ), levaram a con-
testações ainda mais absurdas: foram 
encontradas receitas com vinhetas de 
médicos já falecidos, algumas pedidas 
ainda em vida e usadas por terceiros, 
outras mesmo falsificadas. E há outras 
que se destinam a doentes que tam-
bém já morreram. A notícia surgiu no 
dia em que foi conhecido o relatório 
de actividades da Inspecção-Geral das 
Finanças (IGF) e que vem confirmar o 
descalabro: 21% de receituário de fár-
macos comparticipados é feito no sec-
tor privado; mais de metade dos gas-
tos do Estado (58%) são com regimes 
especiais de comparticipação; e, numa 
amostra de despesa de três milhões de 
euros, 40 por cento são “identificados 
como irregulares”. Estas irregularida-
des acontecem, diz o relatório, “é por 
falta de controlo e ninguém valida a 
autenticidade das assinaturas médi-

cas”.
Alguns exemplos de práticas 

fraudulentas: um relatório de 

Saída da crise
está no subsolo
Portugal tem um vasto potencial mi-

neiro que pode ajudar o País a sair 
da crise, defendeu o subdirector-geral 
da Direcção-Geral de Energia e Geolo-
gia (DGEG), que acredita que está para 
breve a descoberta de petróleo.
“Portugal tem uma diversidade geo-

lógica imensa e um potencial mineiro 
imenso. Temos é que apostar na sua 

prospecção, no seu conhecimento e 
avançar”, disse Carlos Caxaria.
Para o engenheiro da DGEG, o “sector 

mineiro pode ter um contributo muito 
importante para nos ajudar a sair da 
crise”. Para isso, sublinhou, é preciso 
o próximo Governo estar sensibiliza-
do para esta área – “porque às vezes é 
um sector que ninguém se lembra que 

existe” – e mais abertura na abordagem 
ambiental. “É um sector que, em 2007, 
exportou quase 900M€, fora aquilo que 
gere em termos de facturação interna”, 
sublinhou o especialista, acrescentan-
do que “dá muito emprego e, como 
normalmente se situa em locais mais 
isolados, dinamiza uma actividade de 
desenvolvimento regional”.

Espírito Santo
                  em Anjou…
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CRÓNICAS

Joel Neto

Muito Bons Somos Nós

Eu quero resgatar o domingo

Bem vistas as coisas, era quase sempre domingo – 
e agora que eu me ponho aqui a escrever, sentado 

nesta cozinha repleta de luz enquanto os foguetes ex-
plodem ao fundo e a cada um deles a banda filarmó-
nica retoma a sua melodia festiva, celebrando o Bodo 
e celebrando o domingo, lembro-me desses dias e de 
tudo o que de cada um deles fazia um dia diferente dos 
outros. Para começar, não havia textos para entregar, te-
lefonemas para fazer, e-mails para esgrimir. Não havia 
lutas para travar. Era domingo, dia do Senhor – e aos 
domingos, independentemente do senhor de cada um, 
os homens descansavam.
Eu não era um homem, claro – era apenas um miúdo 

–, mas aos domingos acompanhava com eles, homens e 
mulheres. De manhã, vestíamos cada um a sua melhor 
toilette, tantas vezes ponderada durante a semana intei-
ra, e íamos agradecer o dom da vida (chamávamos-lhe 
“o dom da vida”, e ainda hoje não tenho a certeza de que 
isso fosse tão ridículo como eu fiz questão que vos pa-
recesse agora). Depois, e ao longo da tarde, vogávamos  
pelas estradas, de carro, a ouvir o relato. Às vezes, visi-
távamos pessoas, doentes e saudáveis: gente que se re-
petia de domingo para domingo e gente de que eu nem 
sequer me lembrava, que cheirava de maneira diferente 
e que tinha filhos que cheiravam de maneira diferente 
também. Outras vezes vogávamos apenas, ouvindo o 
relato – e, pelos passeios, havia homens e mulheres de 
braço dado, prezados e solenes, quase namorando, cele-
bração sobre todas as outras apropriada a um domingo.
Com sorte, conseguíamos autorização para manter a 

toilette durante o dia inteiro – e, em faltando a sorte, 
ainda nos restavam, por ordem, o desleixo, a dissimu-
lação e a desobediência civil. Agora que penso nisso, 
talvez venha daí a minha aversão à praia. Raramente 
era dia de praia, o domingo. Domingo era dia de vestir 
uma camisa branca, de usar os melhores sapatos – e à 
praia, como se sabe, nunca ninguém foi calçado com 
os melhores sapatos. Era um tempo em que as pessoas 
gostavam de andar bonitas, esse em que havia domin-
gos e em que, para andar bonito, não era preciso que se 
casasse alguém, que houvesse uma boda, que se tiras-

sem fotografias. Bastava ser domingo e as pessoas esta-
rem vivas e ninguém ter dúvidas de que no dia seguinte 
seria segunda-feira e dentro de alguns dias domingo 
outra vez.
E, agora que me sento aqui a escrever, nesta cozinha 

repleta de luz mas apesar disso exalando cansaço e ten-
são, exalando textos e telefonemas e e-mails, aqueles 
foguetes que continuam a explodir ao fundo e aquela 
banda filarmónica que a cada foguete retoma a sua me-
lodia festiva, mesmo que desafinada, parecem-me um 
resto de civilização: o derradeiro resquício do que um 
dia houve de decência e de brio e de rectidão e de ele-
gância, o último estertor de uma coisa antiga e tragica-
mente perdida. O domingo. Os domingos em que havia 
Bodo e tocava a banda, os domingos em que apenas se 
passeava a ouvir um relato de futebol, os domingos em 
que nem jogo havia mas nem por isso os homens e as 
mulheres e as crianças deixavam de calçar os seus me-
lhores sapatos, que depois guardavam numa caixa, no 
fundo do guarda-fatos, à espera do domingo seguinte.
Perdemos os domingos. Perdemo-los quase todos. 

Para uns, virou um dia igual aos outros. Trabalha-se aos 
domingos como se trabalha noutro dia qualquer. Aliás: 
trabalha-se melhor aos domingos, rendibilizando os 
seus silêncios, louvando a sua falta de deadlines. Para 
outros, virou dia de ócio puro, dia de não fazer nada. 
Faz-se nada aos domingos como se faz nada aos sába-
dos. Faz-se nada aos domingos como se faz nada nos 
outros dias todos também. Em todo o caso, valem zero, 
esses domingos. Para domingos desses, ninguém preci-
sa de ir ao fundo do guarda-fatos buscar a caixa onde se 
guardam os sapatos de domingo.
Resgatar os domingos: eis tudo quanto nos resta. Te-

nho a certeza de que a senhora dona Troika compreen-
de: nada disto vai a sítio algum enquanto as coisas não 
forem postas no seu devido lugar. Dai-me, pois, uma 
camisa branca e uns sapatos de ir à missa, que em nada 
mais eu consigo já descortinar a rectidão – e, se acha-
rem que esse milagroso encontro é caso para chamar a 
filarmónica, pois não serei eu a opor-me. Faz favor de 
proceder ao foguetório.

entrada de Salada de caranguejo
prato principal:

Steak na BraSa acompanHado
de recHeio e BatataS FritaS

Augusto MachadoFraude na saúde
Continuação da página 1
inspecção datado de Janeiro dava conta de vinhetas 
em nome de um médico de Viseu com 92 anos, isto 
apesar de o limite legal para reforma ser de 70 anos. 
Há, pelo menos, 23 casos de “actividade médica re-
gular” acima dessa idade. Um deles, de Braga, tem 
83 anos e consumiu quase 6000 vinhetas. No Algar-
ve, um clínico de 82 anos passou 9600 receitas. Mas 
há mais incongruências. A análise da IGAS encon-
trou vários médicos a usar o mesmo número de cé-
dula profissional, e outros com dois ou três números 
diferentes. Além de eventuais irregularidades, os 
inspectores alegam que, “a situação demonstra que 
há falhas no controlo das vinhetas. O mesmo acon-
tece, segundo a investigação da PJ, com a existência 
de  prescrições excessivas: há vários médicos, públi-
cos e privados, a consumir cerca de 32 mil vinhetas. 
Uma média de 90 receitas por dia. 
Depois existem os atestados ‘milagrosos’. A PJ 

está a investigar um médico de um centro de Saúde 
de Região Centro, suspeito de falsificar documen-
tos para permitir que várias pessoas se reformassem 
mais cedo. De acordo com o “Diário de Coimbra”, 
em causa estão, “largas dezenas de atestados médi-
cos passados por este clínico, mas que não corres-

pondiam a qualquer doença real”. O médico terá in-
dicado “várias patologias”, muitas das quais do foro 
neurológico, como ‘esquizofrenia’. E terá ainda fal-
sificado documentos que levaram outros colegas de 
profissão, sem ter essa noção, atestarem doenças ine-
xistentes. O esquema terá “permitido a muitos ‘do-
entes’ reformarem-se mais cedo”. Se os factos forem 
provados em tribunal, o médico sujeita-se “à expul-
são definitiva da profissão médica”. O subdirector do 
Jornal de Notícias, Paulo Ferreira, a semana passada 
resumia: “Não vale a pena fustigar o sector da Saúde. 
Sabemos todos, que noutros sectores de actividade, 
pública ou privada, passa-se o mesmo. Ou pior. A 
economia paralela, (...) vale no nosso país qualquer 
coisa como 33 milhões de euros, é quanto o Estado 
deixa de encaixar. Este é também o retrato de um país 
que sonhou alto e incutiu no cidadão comum a ideia 
de que se o vizinho tem um novo carro, não há razão 
para ele não almejar a coisa ainda melhor. Se para 
alcançar esse objectivo for necessário fazer uma ‘fal-
catruazinha’, (...) Se os outros fazem? Porque razão 
não hei-de eu fazer?” Segue-se um círculo vicioso 
capaz de afundar um país. Estamos lá perto.

Campanha alerta para 
vírus que infecta
recém-nascidos
“Proteja o seu Bebé” é o nome de campanha que 

será lançada hoje no Hospital Fernando da Fonseca e 
que visa sensibilizar para a importância da prevenção 
do vírus sincicial respiratório, que pode causar bron-
quiolite ou até pneumonia nos recém-nascidos.
A iniciativa, que tem como madrinha a atriz Cláudia 

Vieira, pretende “informar a população em geral, os 
futuros pais e os profissionais de saúde sobre a neces-
sidade de protecção do bebé prematuro” em relação 
a este vírus, que causa uma das infeções do aparelho 
respiratório mais frequentes nos primeiros dois anos 
de vida.
Com o mote “Proteja o seu bebé”, esta campanha 

tem como mascote o koala Kiko e contará com di-
versos materiais de sensibilização como cartazes, fo-
lhetos, réguas medidoras para crianças, calendários, 
molduras com saudações, anúncios na imprensa e 
informação específica para recém mamãs de bebés 
prematuros.
O vírus sincicial respiratório pode causar bronquio-

lite e, em casos mais graves, pode haver complicação 
infecciosa e surgir pneumonia.
A infecção propaga-se por contacto através das 

mãos ou superfícies contaminadas e por tosse ou es-
pirros. Em Portugal, este vírus surge, geralmente, nos 
meses de Outono e Inverno.

Código do Trabalho 
será revisto e feriados 
e pontes alteradas
o Governo prevê alterar a regulamentação do 

Código do Trabalho com vista a alterar as datas 
de alguns feriados e diminuir «as pontes».
De acordo com o programa do XIX Governo Cons-

titucional, hoje divulgado, trata-se de «garantir a 
possibilidade de alteração das datas de alguns fe-
riados, de modo a diminuir as pontes demasiado 
longas».
Com esta alteração, lê-se no documento, é objetivo 

do Governo «aumentar a produtividade».

Nova Iorque legaliza 
casamentos gay 
o Senado de Nova Iorque aprovou sexta-feira, 

depois de uma semana de tensas negociações, 
a legalização do casamento entre pessoas do mesmo 
sexo. Nas ruas, houve uma explosão de alegria. Com 
a provação da lei, Nova Iorque converteu-se no sexto 
estado dos Estados Unidos a permitir a união formal 
de pessoas do mesmo sexo. A legislação foi aprovada 
com 33 votos a favor e 29 contra num plenário que se 
prolongou por várias horas com os senadores repu-
blicanos e democratas a explicaram o seu sentido de 
voto, ao mesmo tempo que nas imediações da câmara 
esperavam apoiantes e detratores da medida.
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Notícias
em breves

José Cesário regressa 
à Secretaria de Estado 
das Comunidades

nove anos depois, José Cesá-
rio regressa à Secretaria de 

Estado das Comunidades, como 
titular da pasta. 
O deputado social-democrata é um 

dos 35 secretários de Estado do novo 
Governo, lista que foi divulgada há 
minutos. Licenciado em Administra-
ção e Gestão Escolar e deputado pelo 

PSD desde 1983, José de Almeida Cesário foi eleito 
nas três ultimas legislaturas pelo Emigração, tendo 
sido sempre cabeça-de-lista por Fora da Europa. Nas 
legislaturas anteriores – de Maio de 1983 a Setembro 
de 2005, foi eleito pelo círculo de Viseu, concelho onde 
nasceu. De Abril de 2002 a Julho de 2004, foi secretário 
de Estado das Comunidades Portuguesas, no governo 
de Durão Barroso. Na legislatura seguinte, assumiu a 
Secretaria de Estado da Administração Local, integran-
do um governo de coligação - constituído pelo Partido 
Social Democrata e pelo Partido Popular, que iniciou o 
seu mandato em 17 de Julho de 2004 e cessou em 12 
de Março de 2005 com a dissolução da Assembleia da 
República pelo então Chefe de Estado, Jorge Sampaio. 
Além do cargo de deputado, José Cesário é membro 
do Forum Parlamentar Ibero-Americano, presidente do 
Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Argentina, 
membro da Assembleia Municipal de Cinfães, presi-
dente da Comissão Política Distrital de Viseu do PSD e 
membro do Conselho Nacional do PSD. É ainda mem-
bro da Direcção do Sindicato de Professores da Zona 
Centro e foi fundador da Associação Nacional de Pro-
fessores do Ensino Básico. Numa mensagem divulgada 
no Facebook, José Cesário confirma que irá assumir a 
pasta das Comunidades Portuguesa e afirma ser “uma 
enorme honra poder servir Portugal e os portugueses da 
Diáspora” num Governo liderado pelo “amigo” Pedro 
Passos Coelho. 

35 secretários de Estado
Antes de começar as negociações 

da coligação com o CDS, o PSD 
propunha um governo de 10 ministros 
e 25 secretários de Estado.
Afinal, além dos 11 ministros, o novo 

Governo terá 36 secretários de Estado, 
dos quais 33 tomaram ontem posse às 
12h00. Da lista levada segunda-feira a 
Belém pelo primeiro-ministro Passos 
Coelho, destaca-se o ex-deputado Da-
niel Campelo na secretaria de Estado 
da Agricultura. Maria Luís Albuquer-
que fica com a secretaria de Estado do 

Tesouro e Luís Morais Sarmento com 
o Orçamento. Teresa Morais é a cara 
dos Assuntos Parlamentares e Miguel 
Morais Leitão dos Assuntos Euro-
peus. A Administração Interna – para 
a qual se chegou a falar de Bernardo 
Bairrão, ex-administrador da Media 
Capital – fica afinal entregue a Filipe 
Lobo D’Ávila. O Conselho de Minis-
tros voltou a reunir para preparar o 
programa de Governo, que será entre-
gue ainda esta semana na Assembleia 
da República.

Tiroteio no Centro Comercial 
Colombo faz 4 feridos
um tiroteio no Centro Comercial 

Colombo, em Lisboa, provocou 
esta noite quatro feridos graves 
Segundo o Comando Metropolitano 

da PSP, o tiroteio ocorreu às 22h30 de 
sexta-feira, no espaço Funcenter, quan-
do um grupo se envolveu em confrontos 
utilizando armas de fogo. O incidente 
provocou ferimentos de bala em quatro 
pessoas, tendo sido transportados para 
os hospitais São Francisco Xavier, San-
ta Maria e Amadora Sintra. Infelizmen-
te neste país já nem nos centros comer-
ciais se pode esar sossegado. Espero 
que este grupo de bandidos e parasitas, 
sim parasitas porque se tivessem algu-
ma ocupação ou se fossem cidadãos 
normais não andavam aos tiros sujeitos 
a acertar em alguma criança ou alguma 
pessoa que passeasse sossegadamente 
no centro comercial. 

Mas, como a justiça portuguesa não se 
aplica aos bandidos, cedo cedo estão cá 
fora outra vez para matar alguém. 
E depois, ainda vamos ter pena desta 

gente. Quando num país a impunidade 
reina, acontecemsituações
Infelizmente neste país já nem nos 

centros comerciais se pode esar sosse-
gado. Espero que este grupo de ban-
didos e parasitas, sim parasitas porque 
se tivessem alguma ocupação ou se 
fossem cidadãos normais não andavam 
aos tiros sujeitos a acertar em alguma 
criança ou alguma pessoa que passeas-
se sossegadamente no centro comercial. 
Mas, como a justiça portuguesa não se 
aplica aos bandidos, cedo cedo estão cá 
fora outra vez para matar alguém. E de-
pois, ainda vamos ter pena desta gente. 
Quando num país a impunidade reina, 
acontecem situações.

conSultaS com
um Só “click”
SAÚDE.O primeiro portal no 
País para marcação online 
de consultas médicas, está 
disponível em www.consul-
taclick.com. O novo sistema 
permite ao paciente encon-
trar o especialista adequado 
e na hora desejada e ainda 
aos profissionais de saúde a 
gestão online da sua agen-
da.

68 mil em perigo
Mais de 68 mil crianças es-
tiveram em perigo e foram 
acompanhadas pela Comis-
são de Protecção de Meno-
res em 2010. Apesar de o 
volume de processos conti-
nuar a aumentar, o número 
de novos casos baixou. Os 
dados são do Relatório de 
Avaliação da Actividade das 
Comissões de Protecção 
em 2010.

guardaS Sem poder
O Sindicato Nacional do 
Corpo da Guarda Prisio-
nal reivindicou ontem ser 
equiparado a um órgão de 
polícia criminal. O presi-
dente Jorge Alves disse à 
agência Lusa que só dando 
aos guardas este estatuto 
será possível proceder a 
detenções de pessoas que 
transportam droga nas visi-
tas aos reclusos, permitindo 
ainda elaborar o respectivo 
processo para o Ministério 
Público.
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Alberto João JardimJoão Rocha

Sanjoaninas e a fórmula
de não inventar muito
Sujeitas sempre a um espectro crítico 

dilatado, as Sanjoaninas deste ano re-
velaram um fio condutor sem grandes 
oscilações.
Pegando no tema da festa brava, os 

festejos, marcados por uma época de 
contenção financeira, deram corda lar-
ga à paixão taurina dos terceirenses e 
o balanço final apresenta-se claramente 
positivo. Depois de aparentemente es-
tar resolvido o problema com a pouca, 
ou mesmo nenhuma, transparência dos 
anteriores orçamentos (a passagem da 
gestão financeira para a Culturanga 
simplificou o processo), as Sanjoa-
ninas dão mostras de assentar no seu 
tradicional figurino, mais do agrado 
popular. O regresso às típicas tascas de 
costaneira no Bailão resultou em pleno 
e, por exemplo, a aposta na vinda de 
marchas de outras ilhas parece ser uma 
mais valia em termos turísticos, além 
de cimentar o gosto pela festa angrense 
no arquipélago (e não foi preciso gastar 
rios de dinheiro em estudos condena-
dos a permanecerem eternamente nas 
gavetas). Nota positiva também pela 
escolha quase exclusiva pelos restau-
rantes locais, acabando-se com a idio-
tice de se financiar, a peso de ouro, 
excentricidades gastronómicas como a 
alcatra com uvas.
A oferta musical foi polivalente, com 

sons de agrado para diferentes gera-
ções. Aqui talvez fosse possível im-
plementar uma modalidade de venda 
de pulseiras destinada às famílias com 
vista a minorar custos de orçamentos 
cada vez mais exíguos.
Há velhas questões que podem sem-

pre ser alvo de análise.
É aconselhável reduzir o número de 

dias de festas? Talvez sim, embora co-
lhe consideração o argumento de que 
não valerá a pena a montagem de uma 
logística tão abrangente (louvável a 
criação de um grupo de jovens volun-
tários) para um curto período festivo.
Depois, além das condições climatéri-

cas (passe a heresia, São Pedro foi dia-
bólico no concerto da magnifica banda 
INXS), as Sanjonainas estão ainda con-
dicionadas ao sortilégio do calendário.
Para o ano, forçosamente, o desfile 

de abertura terá que ser na sexta-feira, 
uma vez que a noite seguinte está por 
conta de São João.
No fundo, há que seguir esta linha 

tradicional, sem inventar muito e pou-
pando nos tostões porque a realidade 
económica actual não está para brinca-
deiras. Pena é que, nos meses de Julho 
e Agosto, a animação desapareça quase 
por completo da cidade. E, neste caso 
específico, é de todo descabido assacar 
as culpas à crise.

Defender o Estado Social e
não embarcar nas aldrabices
covardes

não há dúvidas de que, face à si-
tuação a que os socialistas trou-

xeram Portugal, bem como as tonte-
rias que toda a Esquerda, em geral, 
espalhou ao longo destes anos, tudo 
isto, nos próximos anos da Madeira, 
obriga a uma defesa prioritária do Es-
tado Social.
Defender o Estado Social, afinal é 

procurar manter e aperfeiçoar, tanto 
quanto possível, o Sistema Regional 
de Saúde, quer ao âmbito hospitalar, 
quer dos Centros de Saúde, quer no 
quadro da medicina convencionada, 
quer na complementaridade da me-
dicina e cuidados de saúde privados, 
quer ainda na estratégia do médico de 
família.
E tudo isto sem submeter o Bem Co-

mum a interesses particulares, nem 
pressões corporativas, nem chanta-
gens do tipo capitalismo selvagem.
Defender o Estado Social, significa 

manter e aperfeiçoar, tanto quanto 
possível, os apoios sociais e de so-
lidariedade que a Região Autónoma 
presta, mas não pactuando com as 
fraudes daqueles que de facto não ne-
cessitam de apoios, nem com amea-
ças e pressões de certas entidades que 
julgam «ter a faca e o queijo na mão», 
esquecendo que a lei prevê remédios 
duros para solucionar tais atentados 
contra o Bem Comum.
Defender o Estado Social, implica 

manter e aperfeiçoar todos os cuida-
dos que são prestados à Terceira Ida-
de.

Aliás, nos domínios da Saúde, da 
Solidariedade Social e da política de 
Terceira Idade, os Governos sociais-
-democratas da Madeira orgulham-
-se de ter sido os pioneiros de muitas 
medidas que hoje são adoptadas na 
generalidade do território nacional, 
adoptadas no todo ou em parte.
Porém, defender o Estado Social, 

implica também um enorme esforço 
de remar contra as tendências cres-
centes de desemprego, fenómeno não 
apenas localizado na Madeira, mas 
espalhado, ainda com maior gravida-
de, no restante espaço nacional e em 
toda a Europa.
Mas, também, não pactuar com 

quem não quiser trabalhar.
As pessoas interrogam-se como vai 

ser possível à pequenina e débil Ma-
deira, continuar a lutar para manter 
o seu Estado Social, que ergueu com 
grande esforço e muito orgulho.
Como vai ser possível, nas presen-

tes condições a que lamentavelmente 
a República Portuguesa chegou.
Trata-se de um desafio.
De um desafio absolutamente prio-

ritário.
De um desafio que tem de mobilizar 

os Madeirenses e os Portossantenses.
Onde a dificuldade maior estará em 

conseguir manter meios financeiros, 
quer através de políticas cá e com 
Lisboa, quer de incentivo às activida-
des económicas privadas.
Os autonomistas sociais-democratas 

conseguiram aquilo que há trinta e 
cinco anos ninguém acreditava.
Transformar uma Madeira de econo-

mia ruralizada, dominada pelos capi-
talistas ingleses cá residentes, numa 
Madeira de economia europeizada, 
liderada por Empresários madeiren-
ses, e moderna sob o ponto de vista 
cultural e civilizacional.
Isto foi conseguido, indo de encon-

tro aos sentimentos pacíficos e de 
equilíbrio da população do arquipé-
lago. Com a eficiência que socialis-
tas e comunistas não têm, mormente 
por causa do respectivo radicalismo, 
os autonomistas sociais-democratas, 
sempre postados ao Centro, fizeram 
vingar Valores na sociedade madei-
rense, que desmantelaram a estrutura 
social arcaica, injusta e reaccionária 
da Direita e da extrema-direita. Ao 
mesmo tempo impediram que o ar-
quipélago se afundasse num modelo 
catastrófico de sociedade socialista, 
ou no modelo fascista do comunismo.
É por aqui que continuaremos a ir. 

Precisamente porque é também o Es-
tado Social na Madeira, que está em 
jogo.

Todos sabem que tal prioridade vai 
principalmente depender dos meios 
financeiros a obter, mais do que da 
boa-vontade que já existe.
Todos sabem que tal prioridade é 

impossível se o Povo Madeirense es-
colher voltar aos tempos injustos da 
Direita e da extrema-direita.
Todos sabem que, de certeza, tal 

prioridade é impossível, se a Madeira 
vier a ser entregue àqueles mesmos 
socialistas que, para além de não te-
rem agora qualquer crédito junto da 
República Portuguesa, são as mes-
míssimas pessoas que, cá na Madei-
ra, urdiram com Sócrates o roubo fi-
nanceiro que bem nos desgraçou.

E deixemo-nos de tretas.
Se o sector empresarial privado for 

abaixo, o Estado Social é impossí-
vel. Todos os Empresários que façam 
crescer a Madeira e descer o desem-
prego, estamos de braços abertos 
para eles.
É tempo de acabar com esse ridículo 

bilhardeiro, feito de invejas, de que 
todos os Empresários que, trabalhan-
do com a Autonomia desenvolvimen-
tista, fizeram crescer a Madeira, são 
os «maus», os «ladrões», os «corrup-
tos».
Esse ridículo e maldade vergonhosa 

que é a covardia de acusar, sem pro-
vas, os Empresários madeirenses que 
cresceram, criaram Empregos e de-
senvolveram a Madeira, destina-se a 
cobrir os Empresários socialistas, os 
quais seriam os únicos «bonzinhos». 
E, sobretudo, para fazer crer que os 
antigos dominadores ingleses, no 
meio da miséria da Madeira de então, 
é que seriam os com «virtude»!
Estão a perceber como se tenta en-

ganar e virar a Opinião Pública da 
nossa terra?!...
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Coordenação de Jorge De Pina -

Jorge De Pina

Férias em Portugal

Região do 
Estoril 

Parabéns a cidade de Estoril. A cidade com o seu 
festival de Jazz comemora 30 anos de realização 

sem interrupção, mantendo, anualmente viva a tradi-
ção do Jazz em Portugal. Estiveram presentes artistas 
de renome como Mario Laginha, pianista de excelen-
tes disposições para o jazz e certamente aquele que 
contribui melhor para sua continuidade em Portugal 
e porque não dizer na Europa. Tudo no Auditório do 
Casino. Mas Estoril é também a costa com os seus 
eventos desportivos como Open de Ténis, Surf Billa-
bongGirls ou o Troféu Audi MedCup em vela. Tam-
bem pode visitar  os Museus : Casa de Santa Ma-
ria, com a sua distinta colecção de azulelejos num 
ambiente de tectos de madeira pintados singular; o 
Museu do Mar Rei D. Carlos, dedicado ao mar, à 
navegação e à pesca e uma secção da arqueologia 
subaquática muito interessante. A região do Estoril, 
como destino turístico, é sem duvida, prazer da terra 
e beleza do mar.

Do Canadá para o GovernoMontreal 
cidade do Jazz

Quase todas as cida-
des que se prezam 

têm hoje o seu Festival de 
Jazz, mas o amor do pú-
blico de Montreal para o 
Jazz é incomparave. 
No dia de abertura da 32º 

edição do Festival Interna-
cionade Jazz de Montre-
al, com um tempo capri-

choso, milhares de pessoas foram demonstrar esse 
amor,assistindo ao espetaculo do fenómeno Ben- On-
cle Soul, uma máquina da cena. Eram quase 21:30 
no sábado e toda a “Place des Festivals” e a rua Je-
anne-Mance estavam completamente cheias. E eu no 
cimo da Place-des-Arts, à porta do balcão do teatro 
Maisonneuve esperava par ver um outro convidado 
de honra, o Milton Nascimento.Para os amadores 
de Fado a nossa fadista Ana Moura estará no Teatro 
Maisonneuve as 18 horas no Sabado,dia 2 de Julho.
Não faltem!

Passos Coelho sera reconhecido e fará os  seus 
primeiros passos como primeiro-ministro. 

Portugal e todas as suas dificuldades, deu-lhe a 
oportunidade de ser o chefe nas negociações com 
a Tróica,este bicho de sete cabeças que parece que 
ninguém viu mas anda na boca de todos os cidadãos 
deste país. 
Na mitologia greco-romana, os heróis venceram  

proezas semelhantes as que a Grécia e Portugal  en-
frentam hoje, porque recusaram  dar ouvidos à sereia. 
Assim parecendo, o novo primeiro-ministro recusa 

de ouvir as sereias: primeiro, das centenas de deputa-
dos eleitos só uma pequeníssima parcela vai ter limu-
sina, dado à pequenez da equipa ministerial, segun-
do nesta equipa ele teve a coragem de introduzir ‘os 
independentes’ para postos chaves, e terceiro e não 
a menos importante,– Álvaro 
Santos Pereira que passa di-
retamente do Canadá para o 
Governo. 
O novo ministro da Econo-

mia, académico respeitado e 
ex-professor na prestigiosa  
Universidade Simon Fraser 
de Vancouver, onde fez o 
seu doutoramento, é também 
aquele a quem se deve obras 
entre as quais  “Os Mitos da 
Economia Portuguesa”. 
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Tudo será agora fácil

Desde a noite da passada terça-feira que os portu-
gueses tomaram conhecimento da mais recente 

decisão do anterior Governo sobre os Estaleiros Na-
vais de Viana do Castelo, ao mesmo tempo que todos 
tivemos a oportunidade de assistir às mais que natu-
rais reações dos trabalhadores que irão agora perder 
os seus postos de trabalho, em número de cerca de 
trezentos e oitenta.
Também nos foi dado observar as preocupadíssimas 

reações da autarquia de Viana do Castelo, o que se 
compreende perfeitamente, quer pelas consequên-
cias humanitárias desta decisão recente, quer pelos 
prolongamentos da mesma. De resto, não deverá por 
aí haver português que não se sinta preocupado com 
este desagradável e doloroso acontecimento.
A verdade, porém, é que no meio deste azar, e a uma 

primeira vista, o mesmo pode ter surgido no melhor 
momento, porque logo no dia imediato ao da decisão 
do anterior Governo tomou posse um outro, que é o 
que agora se encontra em funções. E neste novo Go-
verno, este domínio dos Estaleiros Navais de Viana 
do Castelo deverá tocar a alçada dos novos ministros, 
Álvaro Santos Pereira e Assunção Cristas.
Ora, eu tive há pouco a oportunidade de revisitar 

os resultados eleitorais mais recentes do Círculo de 
Viana do Castelo, e tanto na eleição para o Presiden-
te da República, como nesta mais recente, sempre as 
forças agora à frente do que resta da nossa soberania 

saíram vencedoras. Portanto, a decisão do anterior 
Governo pode agora ser completamente anulada por 
este novo Governo, que se diz tão preocupado com a 
situação emergente social…
Mas será que aqueles trabalhadores queixosos que 

eu tive a oportunidade de ouvir nos canais televisivos 
vão assistir a esta mudança? Bom, eu respondo des-
te modo: Deus permita que sim, mas tenho as mais 
profundas dúvidas. Muito pelo contrário: este deverá 
vir a ser o panorama que continuará a desenrolar-se, 
mas por todo o País e a uma velocidade crescente e 
já percetível.
Nunca tive um ínfimo de dúvida de que a vinda da 

direita política para o poder, sobretudo, por via da 
presença de um Presidente da República oriundo da 
área da direita política, traria toda a dolorosa recei-
ta neoliberal para a generalidade dos portugueses: 
desemprego, pobreza, miséria, ausência de futuro e 
emigração.
Mas há um dado que aqueles trabalhadores vianen-

ses conhecem bem: se José Sócrates fosse hoje ainda 
o Primeiro-Ministro de Portugal, num ápice surgi-
riam lá pelos estaleiros navais os mil e um deputados 
da oposição do tempo. Mas, enfim, vamos esperar 
pelo que irá ser feito por Álvaro Santos Pereira e por 
Assunção Cristas, naturalmente capitaneados pelo 
Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

o ‘caso’ Nobre não tem nenhuma importância 
para o novo Governo, mas mostrou uma pre-

ocupante incompetência política.
1. O flagrante erro político de Pedro Passos Coelho 

(PPC) ao convidar Fernando Nobre para n.° 1 da lista 
do PSD em Lisboa e, caso o partido ganhasse as elei-
ções, presidente - ou seu candidato a presidente - da 
Assembleia da República (AR), teve o seu epílogo na-
tural. Salientei aqui, em abril, quando foi conhecido o 
convite e sua aceitação: “Só por ingenuidade não terá 
ocorrido ao respeitável criador da AMI que mesmo o 
PSD ganhando as eleições o mais provável é ele não 
ser eleito presidente da AR (...) Por boas e más razões, 
nem todos os deputados do PSD votarão nele.” Foi 
exatamente o que sucedeu.
2. Seria ótimo, e conforme com o que há décadas 

defendo, que uma grande figura cívica, não partidá-
ria, pudesse presidir ao Parlamento. Desde que tivesse 
experiência e competência para isso, pois se trata de 
um lugar muito exigente, inclusive do ponto de vista 
político, além de o presidente da AR ser o n.° 2 do 
Estado e substituto do Presidente da República. Ora, é 
de clareza meridiana que Nobre, sem prejuízo de tudo 
que de bom tem feito no campo médico e humanitário, 
não tinha, não tem, nem essa grande dimensão cívica, 
nem, muito menos, tais atributos.
Assim, se PPC o ter convidado poderia representar 

uma louvável abertura de espírito, à margem das ve-
lhas práticas partidocratas, a verdade é que o próprio 
convite, no tempo e da forma em que foi feito, consti-
tuiu uma expressão dessas práticas e Nobre só poderia 
ser eleito com base nelas: por força da imposição da 
“disciplina de voto” partidária, sobrepondo-se ao que 
os deputados em sua consciência entendiam dever fa-
zer...
3. Devia o PSD ter mantido a sua candidatura? Devia: 

o seu líder voltar com a palavra atrás seria muito mais 
grave do que perder a eleição. Mas não havia alterna-
tiva? Poderia haver. Porque, partindo do princípio de 
que Nobre é uma pessoa sensata e aprendeu alguma 
coisa com a sua ainda curta experiência política, não 
acredito que se a situação lhe fosse devida e realisti-
camente explicada, ele próprio não tivesse tomado a 

José Carlos de Vasconcelos
É a política...

iniciativa de desistir da candidatura, mormente após a 
recusa do CDS em apoiá-la. Só lhe teria ficado bem, 
salvava Passos Coelho da enrascada em que se meteu 
e poderia permanecer no Parlamento em muito melhor 
posição do que aquela em que ficou (as declarações de 
Nobre - de “desistência” após duas votações perdidas, 
a segunda com menos votos que a primeira - e de PPC 
foram, sejamos amáveis, tristes...).
4. Significa esta perda da eleição uma assinalável 

derrota política de Passos Coelho? Não. Tem alguma 
importância para o novo Governo e sua credibilidade? 
Nenhuma. Por esse lado não há problema. É, porém, 
negativo para a democracia e seu prestígio. E tudo o 
que ocorreu, acrescentando-se-lhe ainda o facto de, 
chumbada a candidatura de Nobre, o PSD não ter ne-
nhuma alternativa preparada (que poderia ter passado 
por ficar na AR e não ir para o Governo um dos seus 
membros), mostrou uma preocupante incompetência 
política.
Escrevo ainda na segunda-feira, não sabendo quem 

será o novo candidato proposto pelo PSD. Olhando 
para a sua bancada, vejo um deputado que já exerceu 
o cargo com reconhecida dignidade e preenche todos 
os requisitos necessários, entre os quais ser eticamente 
inatacável e nunca se ter servido da política para ganhar 
dinheiro, dentro ou fora dela: Mota Amaral. Aguardo o 
que vai acontecer, também com preocupação, dado a 
imagem, boa ou má, do Parlamento, em larga medida 
se confundir com a da democracia. E sublinho que, 
exigindo a situação do País largos consensos, para os 
quais o PS é imprescindível, este é um domínio em 
que seria aconselhável o PSD ter procurado uma con-
vergência com ele - além, claro, de com o CDS.
5. E com tudo isto, fica de fora o que já tinha escrito 

sobre o novo Governo. Paciência. Até porque, usando 
uma imagem batida, os governos e os ministros são 
como os melões: só depois de “abertos” - ou seja: de 
darem provas - se sabe se são bons ou maus... Duas 
notas só: a) É de todo irrelevante os ministros serem 
a primeira, segunda ou terceira escolha; b) Há uma 
“expectativa simpatizante” face ao novo Governo e a 
generalidade dos portugueses está a torcer para que ele 
dê certo.

Grandes festas do Divino 
Espírito Santo ganham 
dimensão dentro e fora 
da Região 
As tradicionais sopas, que serão preparadas para 12 

mil pessoas, no Campo de São Francisco, o Des-
file Etnográfico e a Coroação vão voltar ao centro da 
cidade para mais uma edição das Grandes Festas do 
Divino Espírito Santo do Concelho de Ponta Delgada, 
que se realizam de 7 a 10 de Julho.
O anúncio da data das festividades, bem como do seu 

programa integral, foi feito pela Presidente de Câmara 
em Conferência de Imprensa, onde revelou, também, 
que os momentos altos das VIII Grandes Festas do 
Divino Espírito Santo do Concelho de Ponta Delgada 
vão ser transmitidos pela RTP/Açores e da RTP/Inter-
nacional, além do que, a autarquia assegurará este ano, 
por meios próprios a transmissão on-line, pela Internet 
do Cortejo, da Missa Campal e da Coração.
Berta Cabral afirmou que “reportamos de muito inte-

resse e de grande importância a transmissão em directo 
quer on-line, quer através da RTP para a nossa Diáspo-
ra destas comemorações”. “São momentos muito altos 
que os emigrantes muito agradecem à RTP/Açores e à 
RTP/Internacional, porque levantam-se de madrugada 
para assistirem, em directo, às comemorações como a 
Missa Campal, a Coroação e, também, o Cortejo Et-
nográfico para verem as festas e as representações de 
todas as freguesias do concelho”.
A Presidente da Câmara Municipal crê que as Gran-

des Festas do Divino Espírito Santo já ganharam um 
espaço próprio no calendário cultural, religioso, social 
e turístico da cidade, do concelho e mesmo de São Mi-
guel e dos Açores. “As festas têm vindo, de ano para 
ano, a ganhar uma projecção de ilha e, também uma 
dimensão regional, onde temos tido algumas repre-
sentações simbólicas, designadamente da ilha de São 
Jorge, o que dá nota da capacidade de transpor as fes-
tividades para o exterior da ilha de São Miguel, o que 
lhes confere notoriedade”. Para Berta Cabral “ganhar 
uma dimensão regional, com a integração de várias re-
presentações, seria um objectivo muito interessante do 
ponto de vista cultural e da unidade regional e segura-
mente alcançável”.
“Do ponto de vista religioso, é sem dúvida um culto 

ao Divino Espírito Santo que todos nós temos e sen-
timos, porque faz parte de nós e nascemos como ele; 
o objectivo histórico que é o de manter bem viva uma 
tradição muito nossa, tal é a intensidade que os açoria-
nos vivem estas festas e o carácter cultural de que elas 
se revestem. Trata-se de uma cultura muito popular, 
muito enraizada em nós que deve ser valorizada. Tem 
um objectivo social, porque dinamiza a comunidade 
onde se insere; e um objectivo turístico, porque se ce-
lebram numa altura em que estamos na Época Alta em 
que, cada vez mais estas festas, constituem um cartaz 
de atracção a quem nos visita”.
A festa grande do Espírito Santo, retomada há 8 anos 

pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, realiza-se, 
este ano, sob condições de dificuldade financeira, que 
atravessam o país e a região que, contudo, estas condi-
ções só vêm sublinhar os valores da fraternidade e da 
partilha que identificam as festividades mais sentidas 
pelo povo açoriano.
Os principais patrocinadores são a Associação Agrí-

cola de São Miguel, que fornece a carne para as sopas 
e para as pensões que serão entregues, no sábado da 
festa, às mais de 30 IPSS de Ponta Delgada; a INSCO 
que disponibiliza todos os produtos necessários para 
a confecção das sopas; a UNILEITE, que oferece to-
dos os produtos lácteos necessários para o arroz doce 
e Bodo de Leite; e o Banco Português de Investimento 
(BPI), que este ano se associa ao Município.
Berta Cabral refere que são milhares de pessoas que 

estão envolvidas nestas festas e enalteceu o papel dos 
colaboradores do Município na sua realização: “É uma 
organização gigantesca que, se não fossem os traba-
lhadores e colaboradores da Câmara Municipal e das 
Juntas de Freguesia seria impensável por em prática”.
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endereco :
1884 rua tillemont
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contato:
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5 Semanas  /  5 Pastores

Nao Perca neste mes de Julho 5 semanas segui-
das com 5 diferentes pastores. Deus vai fazer um 
grande mover na sua vida, e saiba que ha verda-
deiramente homens e mulheres trabalhando para 
que o evangelho de Jesus Cris-
to, esteja em todas as nacoes.

ingredienteS:
2/3 cebolas às rodelas; 1 lata de tomate pelado aos pedaços; 3 dentes 
de alhos; 1/2 pimentos morrones; 5 lombinhos de bacalhau demolha-
dos; Salsa a gosto; Sal e pimenta; Margarina; 1/4 de vinho branco; 700g 
de batatas às rodelas

preparação:
Tudo às camadas pela seguinte forma: bastante tomate, cebola, salsa, 
alhos, batatas às rodelas, pimentos encarnados “morrones”, o baca-
lhau demolhado (eu usei lombinhos sem pele), 2dl de azeite, 4 nozes 
de margarina e 1/4 de vinho branco bom. Por fim, colocar as gambas. 
Tempere com um pouco de sal, pimenta ou piripiri.
Tapar a cataplana e deixar ao lume por cerca de 20 minutos, em lume 
médio.
Leve a cataplana fechada à mesa e, depois de aberta, salpique com um 
pouco mais de salsa picada a gosto. Sirva de imediato.

2
7

9

1

Continuação do Diálogo
no Pomar do Espírito
Na descrição do diálogo anterior, João deixou-nos 

com a necessidade de “nascer de novo”, exposta por 
Jesus. Para uma boa ligação entre política e religião, 
(que era o plano dos cinco estudantes)  concluiu: se o 
Criador governa é possível; mas, o homem que se faz 
deus, leva gente a viver escravizada!
Depois duma longa pausa, o islamita Otman voltou 

a intervir:
--Já me referi às dezasseis mil leis decretadas nos 

Estados Unidos, e continuo a julgar que a necessi-
dade de tantas pode ser a de um povo de ladrões, e 
o caso já não é de leis, mas de educação... Porém o 
povo americano é considerado um povo culto. Toda-
via, se os magnates do nosso pensamento religioso 
forem demasiado complexos, não iluminarão o nosso 
espírito. Eu não aceito o homem que se faz deus! Há 
um excesso de exigência doutrinária na fé que pro-
clama...
Tomás interrompeu:
--Há religião que nos ofende por excesso de fé!  

Shelley, por exemplo, crente em Deus,  passou a 
apresentar-se como ateu, e levou uns ao materialis-
mo intrépido, e a Igreja a ser reaccionária. Não es-
queçamos que algumas seitas heterodoxas concebe-
ram a alma como um gás subtil. A definição de Deus 
dada por Haeckel foi um vertebrado gasoso... A sim-
ples crença é um verdadeiro problema. Tem havido 
mudança em todos os credos...Cada um de nós tem 
ideias diferentes;  como podemos então conseguir so-
lução para uma unidade de política e religião? 
Mayra voltou ao seu ponto de vista:.
--Nós podemos ser distintos na religião, dispostos 

em amor, e unidos na política, com justiça e vigor. 
O ser humano é artífice de si mesmo. O bem, ou o 
mal, depende da nossa acção! Para Buda, orar não era 
pedir: é oferecer-se para o bem em toda a extensão 
social.!
--Que belo! Que lindo! Interveio Ester num arrou-

bo de contentamento: --Digam-me: quantos de nós 
cremos num único Deus criador?! --E a resposta foi 
pronta e uníssona:
-- Eu creio!, gritou Otman, o muçulmano. --Eu tam-

bém!, afirmou Tomás, o católico. --Igualmente!,  jun-
tou Ester, a judia, e João o protestante. Mayra pros-
seguiu:
--Escutem: “O budismo nega a existência de Deus 

e dos deuses. Também não se pede uma bênção ou 
graça, porque graça e favores são a negação do “Kar-
ma”, que é o dogma de ciência e de fé”; e no entanto 
eu estou convosco em pleno contentamento de amor! 
Isto é possível com criaturas em plenitude divina. Se 
há um Deus único, as brigas e as guerras, nas dife-
renças religiosas, não são de sua responsabilidade!... 
Então uma lufada de ar fresco, e de aroma admirá-

vel, bafejou os cinco estudantes deixando sobre eles 
uma atmosfera de ânimo e de gozo, que deu lugar a 
João.
--Eu já disse: Deus se dá a conhecer e se aproxima 

para iluminar o nosso espírito. Isto, se tivermos rela-
ção com Ele, e não religião do homem, suposto deus 
ou semelhante..
Eu não sou religioso, mas pertenço a Deus em cor-

po, alma e espírito. Os momentos da minha pesqui-

sa são respondidos por Ele através dos sentimentos 
mais puros que o meu coração conserva. “A fé é o 
firme fundamento das coisas que se esperam, e a 
prova das coisas que se não vêem. Porque por ela 
os antigos alcançaram testemunho” (Hebreus 11:1-
2). Nós já aprendemos que a verdade lógica e o pro-
blema universal, tem três estados: “A ignorância”, “a 
dúvida”, e “a opinião”. Para equilíbrio do espírito o 
“testemunho” não pode ser contraditório. -- Ester não 
se conteve e retorquiu:
--As igrejas protestantes não se entendem com a 

“glossolália”: que união podem ter com a política? 
Que eu saiba não há meio de Deus se revelar...
--Talvez Deus esteja esperando algo... --continuou 

João: a “glossolalia” é um fenómeno de psiquiatria, e 
de estudos de linguagem. Esse fenómeno atingiu os 
movimentos “pentecostais”, protestantes, a “Reno-
vação carismática católica”,  pequenos ajuntamentos 
evangélicos e espíritas. Suas conclusões de suporte 
e aceitação, são semelhantes às dos partidos políti-
cos: os praticantes em acção têm de afirmar todos a 
mesma coisa. Se algum deles tem ideias diferentes, 
nas discussões de congresso ou de assembleia, vai 
fingir ou ficar calado... Na Bíblia está escrito: “Não 
temas, mas fala, e não te cales” (Actos 18:9). Porém 
de que devemos falar?... Eu leio no Evangelho de São 
Marcos, considerado fonte para os outros evangelis-
tas: “Estes sinais seguirão aos que crerem: em Meu 
nome expulsarão os demónios; falarão novas lín-
guas” (Marcos 16:17).  Depois, na descida do Espíri-
to Santo, Lucas assinalou: “E todos foram cheios do 
Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, 
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falas-
sem” (Actos 2:4). No mesmo capítulo, verso 11, tam-
bém está escrito: “todos os temos ouvido, em nossas 
próprias línguas, falar das grandezas de Deus”. Foi 
profecia?! A dificuldade está no facto de hoje não se 
entender aquilo  que balbuciam os “crentes glosso-
lálicos”, e nos espantem os que oferecem um ritual 
mágico, permeado por cantos e danças que expres-
sam emoções, e mobilizam a adesão de fiéis”, como 
escreveu alguém que retém a mesma dúvida. Quanto 
a mim, prosseguiu João, com dúvidas, curiosidade 
e incómodo, vale esperar a revelação que Deus tem 
para nos dar. Talvez, quando os leitores da Bíblia 
souberem a verdade destes fenómenos, seja possível 
a ligação sem dolo, entre a Política e a religião. Por 
enquanto, esperemos...
Foi  ocasião para Mayra, a budista, concluir:
--Façamos então, a promessa, de nos unirmos em 

amizade, no amor duma paz pela evidência  mediata, 
aquela que recebe a luz de outra verdade na evidência 
imediata, que demonstre o valor conclusivo da Paz 
para o mundo. O nosso atractivo será diferente!
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Espírito Santo em Anjou…

A devoção ao Divino Espírito San-
to de quem o povo Açoriano é 

particularmente crente e temente, está 
associada enquanto fenómeno de reli-
giosidade, às naturais circunstâncias da 
própria vida comunitária nas Ilhas, re-
flectindo tudo aquilo que marca a exis-
tência dos ilhéus, entre um céu tantas 

vezes enevoado, um mar imenso em 
volta e uma porção de terra limitada 
e às vezes abalada até aos seus funda-
mentos telúricos. 
Este fim-de-semana foi na cidade de-

Anjou que se celebraram as tão impor-
tantes festas do Divino Espírito Santo. 
A jovem Mordoma, Sabrina Tavares, 
está de parabéns assim como os seus fa-
miliares e amigos pela bonita recepção 
que, em conjunto com o Centro Comu-
nitário do Divino Espírito Santo de An-
jou, conseguiu oferecer à comunidade 
em geral. No sábado à noite a Coroa do 
Divino entrou em cortejo acompanha-
da pela Mordoma, familiares, amigos e 
benévolos. Rezou-se o terço, numa are-
na bastante barulhenta, onde a maioria 
das pessoas nem deram conta da reza 
e foi o Liberal Miranda, Presidente da 
Associação, chamou de galinhas num 
galinheiro. 
Sylvie Pimentel cantou várias árias 

acompanhada por alguns músicos da 
Filarmónica Portuguesa de Montreal 
e Jason Coroa também ofereceu a sua 
voz ao interpretar várias cançonetas. 
Deu-se início à tradicional carne guisa-
da que é servida a todos os presentes. 

Este ano e pela primeira vez a nossa 
mesa não foi tão bem servida. Talvez 
que a crise tenha chegado a esta festa, 
pois quando algum membro da mesa 
pedia para lhe servirem alguma bebida 
a resposta era que devíamos esperar e 
quando o fizeram foi apenas uma vez. 
Enfim, estava eu a dizer que a crise che-

gou a esta parte da cidade mas por ou-
tro lado penso que não no que respeita à 
carne. Seis animais foram abatidos para 
saciarem a fome do povo e fico sempre 
admirada quando vejo certas pessoas 
levarem já um saco de casa para na vol-
ta trazerem-no cheio de massa sovada.  
Por volta das 10h30 da noite foi a altura 

em que o grupo Xpressions fez a sua 
aparição iniciando assim a parte musi-
cal onde muita gente acorreu à pista de 
dança para bater o pezinho. Pouco an-

tes das onze horas, o cantor convidado 
vindo dos Estados Unidos, Marc Denis 
abriu a sua parte musical, envolto numa 
bandeira Americana e Portuguesa ento-
ando “Quem sou eu?”. Foi uma actua-

ção muito agradável proporcionando 
ao público a oportunidade de ouvirem 
muitas das suas canções que tiveram 
grande sucesso. Mais tarde e já por vol-
ta da uma da manha houve a surpresa 
do rancho folclórico Verde Minho dan-
çar alguns números. 
No Domingo, saiu do Centro Comu-

nitário por volta do meio-dia um cor-
tejo com rumo à igreja Notre Dame 
d’ Anjou. Nele participaram algumas 
Associações, Domingas, Mordomos, 
Rainhas, a Filarmónica Portuguesa de 
Montreal, algumas individualidades 
como o Cônsul-geral de Portugal em 
Montreal, Sr. Dr. Fernando Demée de 
Brito, Luís Miranda, Presidente da Câ-
mara de Anjou, a Sr. Lise Thériault, 
Ministra da Emigração e das comuni-
dades culturais, a Marcha da APC, e 
mais grupos. Pouco tempo depois de 
chegarmos à igreja, iniciou-se a cele-
bração Eucarística que foi presidida 
pelo. Padre José Maria Cardoso, Pa-
dre Gaetan Matteau, vigário naquela 
igreja, Padre Paulo que durante as sete 
“Domingas”, se deslocou de Lasalle a 
Anjou para as diferentes coroações, Pa-
dre Jorge Muniz, responsável pela Pa-
roquia, o Diácono António Ramos e o 
seminarista Claude. Após as coroações 
seguimos rumo à Arena Chernier onde 
nos foram servidas as famosas sopas do 
Espírito Santo. A cozinha este ano es-
teve a cargo da Sra. Fátima Toste que 

com uma excelente equipa confeccio-
naram comida para este fim-de-semana. 
Varias destas pessoas nem se deitaram 
e apesar de cansadíssimas sentiam-se 
contentes. Filomena Miranda, esposa 
do Presidente do Centro Comunitário, 
não sendo Açoriana, disse-me que ado-
ra estas festas e que tem muita fé com 

o Divino. 
O Centro e a jovem Mordoma agra-

decem a todos os que ajudaram nesta 
grandiosa festa do Divino Espírito 
Santo. Acredito que toda a alegria e 
alvoroço espiritual levam-nos a con-
cluir que nestas almas há a luz e a 
verdadeira vida que Cristo veio tra-
zer à terra. 
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S. João… em Montreal!

A festa de São João é talvez a mais 
importante comemoração das 

festas dos santos populares e a cor-
rem no mês de Junho. 
Segundo a Bíblia, a mãe de João Ba-

tista, Isabel, era prima de Maria, mãe de 
Jesus. Sendo assim, os dois eram primos 
de segundo grau. Os historiadores acre-
ditam que João teria nascido cerca de 7 
anos antes de Cristo. No dia de seu nas-

cimento, 24 de Junho, sua mãe, Isabel, 
teria mandado erguer um mastro ilumi-
nando-o com uma fogueira para que sua 
prima, Maria, vendo aquele sinal, sou-
besse que seu bebé havia nascido. Daí 
teriam vindo as tradições de se acender 
fogueiras e erguer-se mastros como for-
ma de homenagear o santo. 
A tradição conta ainda que Maria teria 

ido logo visitar o recém-nascido João 
Batista levando-lhe como oferenda um 

feixe de folhas secas perfumadas, flores 
e uma capelinha, que hoje também são 
símbolos das festividades. S. João é con-
siderado o Santo Protector dos casados e 
dos enfermos e protege contra dores de 
cabeça e garganta. Na nossa comunida-
de portuguesa em Montreal, costumava-
-se celebrar as festas de S. João sempre 
em grande e no exterior, mas este ano 
o tempo não permitiu e penso que mui-

ta gente tal como eu, não lhe apeteceu 
sair na noite do santo popular devido 
à chuva que este ano insistiu em estar 
presente, todo o fim-de-semana. No en-
tanto no dia do santo popular a tradição 
cumpriu-se com a participação de duas 
marchas sanjoaninas. Fomos até à cave 
da igreja Santa Cruz e quando lá che-
gamos era o grupo folclórico Ilhas de 
Encanto da Casa dos Açores que estava 
a actuar. Houve muitos pares que foram 

durante algum tempo para a pista de 
dança pois o conjunto Estrelas da Noite 
actuou muito bem. Mais tarde foi a vez 
da Marcha da APC fazer a sua aparição. 
Quarenta e tal mulheres com vestidos 
compridos, de cor azul e com enfeites 
prateados tal mar com seus ‘petiscos’ 
confeccionados por Cândida Cordeiro. 
A Madrinha da Marcha foi Stephanie 
da Silva Carreiras, Conceição Rosário 

foi a porta-bandeira, Suzete Nobre foi 
quem deu a percepção para a marcha 
intitulando-a “O Mar” para além de 
escrever a letra da Marcha que foi mu-
sicada por Joe Sousa. Os arcos foram 
feitos por Conceição Rosário e Gracin-
da Rocha e o único homem presente e 
autorizado nesta Marcha foi o ensaia-
dor, o jovem, Rui Inácio. Estão todos 
de parabéns pois o sorriso e alegria que 
se sentia nesta gente eram contagiantes. 

A Marcha trajou a rigor e mostrou que, 
com trabalho e persistência, é possível 
ombrear com muito do que de melhor se 
pode ver nesta quadra.
Mais tarde e no recinto exterior assis-

timos à actuação da Marcha do Oriental 
que teve como madrinha Fátima Mi-
guel. Mimi Oliveira e Graça Barbosa ti-
veram a seu cargo a decoração, Gilberto 
Alves e Telmo Barbosa estiveram en-
carregados aos tradicionais candeeiros 
e o ensaiador foi João Nunes. É uma 
Marcha também com muita vida, trans-
mitindo muita alegria. Pena foi o som 
da música não estar muito bom, mas há 
também que foliar porque, como mui-
to bem diz a sabedoria popular, “tris-
tezas não pagam dívidas”. No entanto 
estas festas trazem-nos a oportunidade 
de estarmos juntos, de comer e beber, 
dançar e viver estas tradições tão anti-
gas mas que são sempre muito alegres. 
Uma vida sem festas é como um largo 
caminho sem pousadas. A capacidade 
criativa apresentada pelas colectivida-
des que representaram os seus clubes 
não deixou margem para dúvidas no 
que respeita à replicação do evento nos 
próximos anos. 
Desde a exibição dos arcos e balões, ao 

guarda-roupa tradiconal, até aos ritmos 
coreografados, todas mereceram fartos 
aplausos da multidão.
Até para o ano S. Joao, mas com 

bom tempo.
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Ricardo Araújo Pereira

BOCA DO INFERNO

Em Aristófanes, Sócrates é um charlatão. Exceto 
na opinião de um pequeno grupo de apanigua-

dos, é um troca-tintas. Um impostor. Um pequeno 
bandido.
Deve ser a isto que os especialistas chamam a admirá-

vel intemporalidade dos clássicos. Uma peça de Aristó-
fanes, escrita há uns 25 séculos, parece um decalque da 
atual vida portuguesa. Como é óbvio, trata-se de uma 
comédia. Claro que esta feliz coincidência pode dever-
-se menos à habilidade de Aristófanes para se manter 
atual e mais à habilidade de Portugal para se manter 
atrasado. Mas, seja o talento do retratista ou do retrata-
do, não deixa de ser notável. Na peça Nuvens, um ho-
mem chamado Estrepsíades está cheio de dívidas e cer-
cado por credores. Resolve então recorrer a Sócrates. O 
objetivo é aprender a argumentar com o famoso filósofo 
e, através de falácias, demonstrar aos credores que uma 
dívida não é, na verdade, uma dívida. Em Aristófanes, 
Sócrates é um charlatão. Exceto na opinião de um pe-
queno grupo de apaniguados, é um troca-tintas. Um im-
postor. Um pequeno bandido, digamos. Este é, talvez, o 
ponto em que a peça se afasta mais da nossa realidade 

Nuvens negras
- declaração que faço imbuído do mais profundo amor à 
verdade e também para evitar processos judiciais. Mas, 
tirando esta discrepância flagrante e grotesca, tudo na 
história faz lembrar o Portugal do século XXI. Estrep-
síades é os portugueses (especialmente aqueles portu-
gueses, ainda não especificados, que se endividaram 
em 78 mil milhões de euros), os credores são os cre-
dores, e Sócrates é Sócrates. O facto de a peça decorrer 
na Grécia - que é, neste momento, o país mais pareci-
do com Portugal - também ajuda. Todos os que acre-
ditam nas capacidades proféticas da literatura devem, 
no entanto, desiludir-se. Não será a peça de Aristófanes 
a mostrar-nos o futuro. Como toda a gente que aposta 
em Sócrates para lhe resolver o problema das dívidas, 
Estrepsíades tem um grande dissabor, e fica ainda pior 
do que estava. Infelizmente, a peça acaba exatamente 
nesse ponto. Vemos Estrepsíades vingar-se de Sócrates, 
é verdade. Mas o que acontece à vida de Estrepsíades 
depois de castigar Sócrates? Não sabemos. Aristófanes 
não diz. Talvez porque, como todas as comédias, a peça 
tenta ocupar-se apenas das coisas que dão vontade de 
rir. Quando a tragédia a sério começa, cai o pano.

Rodrigo Tavares

Arteriotomia Nacional

“Os investimentos têm empurrado os portugue-
ses para fora do país que neles investiu”
Num encontro privado esta semana, ouvi o Presi-

dente da Câmara Municipal de Nova Iorque, Michael 
Bloomberg, afirmar que o impacto positivo da morte 
de Bin Laden nas taxas de popularidade de Barack 
Obama será temporário. “Aquilo que, na verdade, in-
teressa às pessoas é emprego e habitação”, sentenciou. 
A resposta pode ser trivial, mas não é ingénua. 
Portugal tem assistido a um verdadeiro êxodo. Tal 

como descrito no Velho Testamento, os portugueses 
também têm atravessado o deserto em direção à Canaã 
do emprego. Quase todas as semanas sou contactado 
por algum amigo pedindo-me sugestões para deixar 
Portugal. E quase sempre o desabafo é o mesmo: de-
sânimo e falta de oportunidades. Segundo os últimos 
dados, entre 1998 e 2008 registou-se a segunda maior 
vaga de saídas em 160 anos, logo a seguir ao êxodo 
dos anos 60. 
Muitas destas pessoas são pobres. Mas pela primeira 

vez existe uma vaga de emigração qualificada. Um dos 
principais legados dos governos socialistas foi o forte 

investimento na qualificação profissional dos portu-
gueses. As nossas escolas e universidades são muito 
melhores do que há uma década. Há mais institutos, 
acordos, programas e parcerias. Nunca tivemos tan-
tos licenciados, mestres e doutores. De 1996 a 2010, 
o financiamento de bolsas de doutoramento e pós-
-doutoramento cresceu dez vezes. Foram investimen-
tos semelhantes que conduziram a Suécia à liderança 
mundial nas áreas de inovação, ciência e tecnologia; 
ou a Coreia do Sul ao título de Tigre Asiático. 
Mas as boas notícias acabam aqui. Ao contrário de 

outros países, em Portugal os investimentos têm em-
purrado os portugueses para fora do país que neles 
investiu. O problema não é a qualidade dos labora-
tórios nacionais, mas o teor das experiências que se 
fazem fora deles. A maioria destes jovens qualificados 
não se reconhece na classe política que os comanda. 
Existe um sentimento de que nossos líderes - a maio-
ria sem experiência internacional e com insuficiente 
prática profissional fora dos partidos políticos - já não 
refletem o novo dinamismo da sociedade portugue-
sa. O elevado número da abstenção verificada nestas 
eleições espelha a falta de diálogo entre eleitos e elei-
tores. Ironicamente, para os portugueses, não votar 
tornou-se um exercício de cidadania. Cavou-se um 
fosso e surgiu um novo mar Vermelho. Somos hebreus 
e egípcios. Estancar esta sangria é um dos principais 
desafios de Passos Coelho. Ainda que o novo governo 
esteja murado pelas políticas da troika, só conseguirá 
sobreviver se adotar uma postura de rutura - com caras 
e causas novas. Não é preciso ter um doutoramento 
para chegar a esta conclusão. Não é preciso saber falar 
línguas estrangeiras. Não é preciso ser viajado. É sim-
ples: basta saber escutar. 
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● 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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Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

aSTRÓloGo – cuRaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

Falo
português

Dois morcegos estavam a falar um com o outro: -Vou sair à procura 
de sangue OK? -OK. Mas eu fico por aqui! E lá foi o morcego todo 
sorridente, alguns minutos depois volta o morcego com a cara toda 
cheia de sangue e também partes do corpo; o outro rapidamente se 
interessa: -Hei que espectáculo, onde é que conseguiste tanto sangue 
assim? -Simples, tás a ver aquela árvore ali à esquerda? -Sim. -E tás 
a ver a outra ali mais à direita? -Sim, estou a ver. -Tás vendo aquela 
ali bem no meio das outras duas? -Sim também a estou a ver. -Pois, 
eu é que NÃO VI!
Sabem onde é que um elefante se esconde bem? Atrás de um moran-
go. Já viste algum elefante atrás de um morango? Não?! Estás a ver 
como ele se esconde bem.
Está um rapaz em casa da namorada. Pergunta-lhe então a mãe da 
namorada: - O senhor está com frio? - Não, porquê? - É que o senhor 
está com pele de galinha! - Ora essa! A senhora também tem cara de 
vaca e eu nunca lhe disse nada!

HoriZontaiS 1. Aba cheia. Género de oleáceas de flores aromáti-
cas. 2. Quadra do ano em que é proibido caçar. Medida para secos 
correspondente ao alqueire. 3. Cólera. Fisgar com arpão. 4. Pinho de 
Riga. Recitar. Graceja. 5. Tornar inútil. Possuir. 6. Distribuição ordena-
da e sucessiva. Cada um dos grupos em que se divide um numeroso 
conjunto de estudantes. 7. Além disso. Projecção de um futuro ideal. 8. 
Observei. Costume. Caminha. 9. Narrativa ou acontecimento terrível e 
comovente. Dez dezenas. 10. Jurássico inferior. Acalento. 11. Penhor. 
Encolerizar, detestar.
verticaiS 1. Agregar. Instrumento com que os sapateiros e os corre-
eiros abrem os furos no cabedal, por onde fazem passar o fio. 2. Doen-
ça peculiar a certas regiões tropicais e provocada pela falta da vitamina 
B. Caminhar. 3. Alisara. Oferecer. 4. Preposição. Naquele lugar. Fêmea 
do urso. 5. Protecção (fig.). Divindade feminina. 6. Ourela. Segure. 7. 
Próximo. Mulher que cria criança alheia. 8. Enfurecer. Salto brusco. Ex-
prime a ideia de dois, duas vezes (pref.). 9. Pátria. Cortar, partir com os 
dentes. 10. Carta de jogar. Remada. 11. Pedra preciosa azul. Inclinação 
da alma e do coração.

Joãozinho está brigando na rua, com um menino que deveria ter a 
metade da sua idade. Um senhor que passava por eles se aproxima e 
os separa. - Você não tem vergonha? - Diz ele se dirigindo ao Joãozi-
nho. - Bater num menino bem menor do que você? Seu covarde!! - O 
senhor queria o quê? - Respondeu ele. - Que eu ficasse esperando 
ele crescer?
A professora entra na sala e se depara, horrorizada, com a seguinte 
inscrição no quadro negro: “Joãozinho tem o Pau Grande!”. Imediata-
mente ela apaga a inscrição e sem fazer nenhum comentário, começa 
a aula. No dia seguinte, ao entrar na sala novamente, a mesma inscri-
ção em letras garrafais: “Joãozinho tem o Pau Grande!”. Pela segunda 
vez, ela apaga os dizeres, sem fazer nenhum comentário. No outro 
dia, a história se repete, e no outro e no outro e no outro... até que 
um dia ela resolve colocar à prova a veracidade daquela mensagem. 
Quando toca a campainha avisando que a aula terminou ela pede 
para todos saírem menos o Joãozinho. Tranca a porta, tira a roupa e 
viola o menino. Dia seguinte, ao entrar na sala, ela lê no quadro: “A 
Propaganda é a Alma do Negócio!”.
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MULHER ACTIvA

FOTO DA SEMANA

PARABENS

“Eles têm razão,
somos complicadas”

Vânia Beliz, 32 anos, é psicóloga 
clínica e sexóloga. A sexualidade 

feminina é explicada de forma clara  
e objectiva em“Ponto Quê?”, um li-
vro que diz ser para o casal e não só 
para elas.

Como psicóloga, como surgiu o seu 
interesse por esta área?

Quando tive de 
escolher a es-

pecialidade, 
pensei na 
sexologia. 
Como tive 
uma edu-
cação um 
pouco re-
pressora, 
era um 
desafio. 
O que 
a c h a v a 
mais in-
teressan-
te era 

a sexualidade feminina. E não havia 
quem abordasse o erotismo, omaterial 
erótico.
Quis perceber como é que as mulhe-

res se estimulam, onde têmmais prazer,
e fiz um estudo sobre os estilos de 

masturbação feminina e orgasmos no 
coito.
O comportamento masturbatório é 

normalmente encarado como um com-
portamento pessoal, que não é parti-
lhado. Era preciso desmistificar isto, 
porque hámuitas pessoas que se esti-
mulam com o parceiro.

Que conclusões tirou do estudo?
Foram 2.527 mulheres. Têm 30 anos, 

licenciadas, são as que circulam na 
Net. Referiam que tinham melhor ca-
pacidade para atingir orgasmo com a 
estimulação clitoriana. Mas que depois 
sentiam mais satisfação com a pene-
tração. Quer dizer, eles têm razão para 
dizer que somos complicadas.

Este livro é diferente?
Não sou uma pessoa muito teórica. 
Por isso, é um trabalho objectivo e 
claro, prático. Queria um livro que as 
pessoas lessem e compreendessem. 
De fácil acesso. A teoria e investiga-
ção são importantes,mas às vezes 
muito redutoras. 

Os portugueses sabem pouco 
sobre sexo?

Acho que querem saber 
mais,mas ainda hámuito des-
conhecimento. Existem muitas 
ideias que estão estereotipadas, 
que ficaram lá atrás. Continua-
mos a achar que amasturbação 
é uma coisa errada. Hámuita 
coisa que tem de ser falada

com naturalidade. Vejo isso 
quando vou às escolas. Há 
crianças que no final do ensi-
no básico não sabem como as 
sementes vão parar à barriga 

da mãe. 

É um livro para os homens ou 
mulheres?
É sobre as mulheres, mas tenho es-

perança que os homens o roubem e 
lhes ofereçam. Há um capítulo em que 
se fala muito da sexualidade deles. E 
de uma forma boa. Não agride os ho-
mens. Tem ainda algumas dicas para 
melhorar a performance deles. Há 
caixas específicas para o casal ler.

Qual o objectivo do livro?
Hoje uma pessoa disse-me: “Com-

prei ontem o livro, estou na página 
65 e parece que estás dentro da minha 
cabeça.” Isso foimuito bom. É impos-
sível entrar na cabeça dasmulheres. To-
mara eu compreender a minha emtodas 
as alturas. Queria chegar às pessoas de 
forma descontraída, objectiva e poder 
assim ajudá-las. E ter a esperança de 
que elas podem ser mais felizes depois 
de me lerem.

CASAL DA SEMANA

MACHO DA SEMANA

em “ponto Quê?”, 
vânia BeliZ Fala 
aBertamente 
SoBre Sexo 
orgaSmoS e 
maSturBação São 
tratadoS Sem 
taBuS, num livro 
para elaS, Que 
eleS devem ler...
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carta dominante: Ás de Paus, que significa Energia, 
Iniciativa. 
amor: Seja mais moderado na sua teimosia em relação 
aos seus familiares. Reúna a sua família com o propósito 
de falarem sobre os problemas que vos preocupam. 

Saúde: Estará em plena forma física.
dinheiro: Não baixe os braços enquanto não resolver todos os pro-
blemas. 
números da Sorte: 23, 45, 11, 3, 37, 4

carta dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
amor: Seja franco e claro com a sua cara-metade. 
Aprenda a aceitar-se na sua globalidade, afinal você não 
tem que ser um Super-Homem!
Saúde: Uma ida ao médico poderá ser-lhe muito útil.

dinheiro: Antes de investir, procure o conselho de um especialista.
números da Sorte: 49, 12, 5, 26, 35, 9

carta dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
amor: Organize uma partida de bowling para reunir os 
amigos. Não perca o contacto com as coisas mais sim-
ples da vida. Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados 
de tristeza, combata-a! dinheiro: Não se precipite nos 

gastos.
números da Sorte: 19, 23, 42, 39, 2, 21

carta dominante: 6 de Ouros, que significa Generosi-
dade. amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais 
atenção à sua família. A felicidade é de tal forma impor-
tante que deve esforçar-se ao máximo para a alcançar.
Saúde: Poderá andar muito tenso.

dinheiro: Período positivo e atractivo, haverá uma subida do seu ren-
dimento mensal. 
números da Sorte: 37, 29, 45, 7, 10, 25

carta dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
amor: Tente ter uma vida social mais activa. Que tudo o 
que é belo seja atraído para junto de si!
Saúde: Cuidado com a coluna, não faça grandes esfor-
ços. dinheiro: Procure demonstrar mais interesse pelo 

seu trabalho, e poderá ser recompensado.
números da Sorte: 7, 19, 22, 43, 6, 11

carta dominante: 9 de Paus, que significa Força na Ad-
versidade. amor: Os ciúmes não levam a lado nenhum, 
tenha confiança na pessoa que tem a seu lado. Que o 
Amor e a Felicidade sejam uma constante na sua vida!
Saúde: Cuidado, não coma muitos doces.

dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério.
números da Sorte: 30, 4, 26, 18, 40, 38

carta dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. 
amor: Uma nova amizade ou relação mais séria poderá 
começar agora. Aprenda a cultivar o amor na sua vida! 
Saúde: A instabilidade emocional poderá causar alguns 

desequilíbrios físicos. 
dinheiro: A vida profissional está em alta.
números da Sorte: 27, 49, 5, 38, 22, 14

carta dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
amor: Procure ser sincero nas suas promessas se quer 
que a pessoa que tem a seu lado confie em si. Avalie as 
pessoas pelas suas acções e não pela sua aparência!
Saúde: Liberte-se do stress acumulado e a sua saúde 

irá melhorar. dinheiro: Excelente período para tratar de assuntos a 
nível profissional. 
números da Sorte: 41, 19, 36, 20, 6, 12

carta dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. 
amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ganhar 
com isso. Olhe tudo com amor, assim a vida será uma 
festa! 

Saúde: Possíveis dores nas articulações.
dinheiro: Esta é uma óptima altura para reduzir os seus gastos.
números da Sorte: 23, 44, 20, 47, 4, 25

carta dominante: 8 de Copas, que significa Concreti-
zação, Felicidade.
amor: Poderá viver momentos escaldantes com a 
pessoa que ama. Exercitar a arte de ser feliz é muito 
divertido!

Saúde: Não coma demasiados doces.
dinheiro: Não gaste além das suas possibilidades.
números da Sorte: 3, 27, 45, 13, 20, 33

carta dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada.  
amor: As relações com as pessoas que ama não serão 
as melhores. Que a compreensão viva no seu coração!
Saúde: Sempre que for possível, dê grandes passeios.

dinheiro: Poderá receber uma nova proposta de emprego.
números da Sorte: 25, 10, 47, 36, 19, 2

carta dominante: a Justiça, que significa Justiça.  
amor: Partilhe com a sua família as suas ideias e peça-
-lhes alguns conselhos, verá que não se arrependerá. 
Que a verdadeira sabedoria reine no seu coração!
Saúde: O seu organismo vai ser o espelho do seu estado 

de espírito, por isso procure ser mais optimista.
dinheiro: Tendência para gastar desenfreadamente. 
números da Sorte: 14, 20, 43, 32, 1, 25

ECONOMIA

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)

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)

eScorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

Comentário Semanal de Economia e Mercados

Rui Bernardes Serra e José Miguel Moreira

A reunião de 22 de Junho do Comité de Política 
Monetária (FOMC) da Reserva Federal norte-

-americana (Fed) saiu completamente em linha 
com as nossas expectativas, com os recentes sinais 
de abrandamento económico a não levarem a Au-
toridade Monetária a enveredar, desde já, por um 
novo programa de aquisição de Dívida, que seria o 
Quantitative Easing III (QEIII). Assim, a Fed deci-
diu completar, até ao final de Junho, como estava ca-
lendarizado, o seu QEII, criado na Reunião de 3 de 
Novembro, no valor de 600 mil milhões de dólares. 
Ao mesmo tempo, a Autoridade Monetária vai con-

tinuar ainda a reinvestir os cupões e os principais dos 
activos em carteira que atinjam, entretanto, a maturi-
dade, devendo continuar a fazê-lo nos próximos me-
ses, contrariamente ao que tinha sinalizado na Reu-
nião de Abril, algo que, neste momento, também não 
constitui qualquer novidade.
Igualmente em linha com as expectativas, a Fed 

manteve as taxas dos Fed Funds inalteradas e a refe-
rência ao facto de estas permanecerem “neste nível, 
excepcionalmente baixo, por um período prolongado 

de tempo”, expressão que continuou a obter o apoio 
de todos os decisores de Política Monetária. Recor-
de-se que, na conferência de imprensa de Abril, Ben 
Bernanke referiu que “um período prolongado sugere 
que decorrerão algumas reuniões” antes de serem to-

Estados Unidos – Reunião da Reserva
Federal norte-americana sem surpresas

madas medidas relativas à Política Monetária.
Para justificar esta decisão, a Fed invocou o seu 

mandato de promover o pleno emprego e a estabi-
lidade de Preços, referindo que o Desemprego man-
tém-se elevado (cerca do dobro dos níveis antes da 
recessão), prevendo uma continuação da sua tendên-
cia de queda. Todavia, apesar de, em Maio, a varia-
ção Homóloga do IPC Core (que passou de +1.3% 
para +1.5%) ter continuado abaixo do limite inferior 
do intervalo de conforto da Fed [1.7%; 2.0%], o facto 
de o crescimento anualizado nos últimos três meses 
ter acelerado de 2.1% para 2.5%, um valor já acima 
da “zona de conforto”, veio implicar que a Autori-
dade Monetária deixasse de utilizar a expressão de 
que a Inflação Core estava subjugada. No que diz 
respeito à Inflação (geral), referiu que a recente ace-
leração resulta dos preços elevados das Commodities 
e de alguns bens importados, bem como das recen-
tes interrupções de fornecimentos provenientes do 
Japão. Neste sentido, continua a considerar que este 
movimento de aceleração é de natureza transitória, 
embora não deixando de referir que irá monitorizar 

atentamente os seus impactos sobre 
as Expectativas de Inflação, algo 
que, no actual ciclo, começou a ser 
referenciado na Reunião de 15 de 
Março, da mesma forma que tam-
bém continuou a manter a referência 
aos riscos descendentes que possam 
se materializar ao nível das condi-
ções financeiras e das perspectivas 
económicas.
Relativamente à apreciação da si-

tuação económica, a Autoridade 
Monetária classificou o ritmo de 
crescimento de “moderado” – em 
conformidade com o fraco cresci-
mento que perspectivamos para o 
actual trimestre –, referindo que o 
ritmo de recuperação está a ser in-
ferior ao anteriormente antecipado. 
Ao nível das condições no Mercado 
Laboral, fez, também, um downgra-
de, dizendo que os indicadores se 
têm mostrado mais fracos do que o 

esperado. Ainda assim, a Autoridade Monetária re-
fere que este abrandamento também terá sido tem-
porário, com o poder de compra dos consumidores a 
ser prejudicado pela aceleração da Inflação e com a 
actividade industrial a ser condicionada pelos forne-
cimentos provenientes do Japão. Numa perspectiva 
mais detalhada, a Fed referiu que o Consumo Priva-
do e o Investimento Empresarial em Equipamentos 
continuam a crescer. Todavia, ao nível do Imobiliá-
rio Residencial, continuou a caracterizar a situação 
como “depressiva”, enquanto o Investimento em Es-
truturas (Construção Não-Residencial) continua a ser 
qualificado como fraco.
Apesar destas perspectivas menos favoráveis, conti-

nuamos a defender que a 1ª subida de taxas será efec-
tuada no próximo ano, no pressuposto do que grande 
parte do abrandamento económico observado no 1º 
semestre deste ano é temporário.
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28 de Junho de 2011
1 euro = caD 1.415440

Portuguesa Brossard            450.659.4356
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  514.577.5150
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

SeRviÇoS coNSulaReS
embaixada de portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
consulado geral de portugal mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                  450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                      514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                         514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc          514.388.4129
Centro de Ajuda à Família        514.982.0804
Centro Acção Sócio Com.       514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                     514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

aSSociaÇÕeS e cluBeS

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
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
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

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

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 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
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
         514.770.9974 
T R A N S P O R T E S
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

mercearia 
portuguesa

4701 St-urbain
514.842.3373

ANúNCIOS A PARTIR DE $7.97* 
TEL.: 514-284-1813

*TAXAS NãO INCLUÍDAS. APLICÁVEL A NOVOS ANúNCIOS UNICAMENTE.
TODOS OS ANúNCIOS DEVEM SER PAGOS COM ANTECEDÊNCIA, VISA OU MASTERCARD.

les entrepreneurs Bucaro inc.
procura 1 instalador de “pave-
uni”, 1 pessoa para trabalho 
geral e 1 equipa (pave-uni) com 
mín. 3 anos de exp. 

Salário conforme experiência. 
contactar jos 514-325-7729

eMpReGoS

aRReNDa-Se
ressorts St-michel

procura mecânico com expe-
riência de amortecedores. veí-
culos pesados. Falar francês e 
português. 514-617-3305

Em St-Léonard, grande 4 ½ 
com estacionamento subter-

râneo privado. 
514-728-6831

Vendem-se rissoís de camarão, 
atum, carne, galinha e pasteis 
de bacalhau. entrega ao domi-
cílio.
conceição Silva 450-433-0022

veNDe-Se
Precisa-se de senhoras e senho-
res com experiência para limpeza 
de noite. 450-975-0584

Vende-se um carro de marca Bui-
ck Century 993 em perfeito estado.
110000Km. 1100$

514-728-6831

Procura-se pessoa em paisagista. 
Instalador de (Pave-uni) e muros 
com experiência. 514-821-3457

Procura-se empregada de balcão
para uma padaria. 514-281-6947

Esta semana no Montreal Magazine:
30 de Junho: Nova imagem do Coco Rico
                       Dominga da família Câmara
                       Espírito Santo da Santa Cruz
2 de Julho:    Festa Santo Cristo
                       Dominga da famíla Da Ponte

† josé jacinto Faria
1930-2011

Faleceu em Montreal, no dia 23 de Junho de 
2011, com a idade de 80 anos, o Senhor José 
Jacinto Faria natural de Rabo de Peixe, São 
Miguel, Açores esposo de Senhora Maria Da 
Conçeição Oliveira.

Deixa na dor seus filhos(a) Maria Da Conçei-
ção (José Martins), Francisco (Silvina), Antonio 
(Filomena), Carlos (Rosa), Mario, José Fer-
nando (Sonia), seus netos(as) Danny, Sandra, 
Kevin, Veronica, Jeffrey, Jennifer, Nelson, Gary, 
Jason, Mary, Dave, seus bisnetos(as) Dylan, 
Alycia, Bryana, Camila, Jesse, Kayla, Serena, 
seus irmãos Antonio, Manuel, sua irmã Maria 
José, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120 jean-talon este, montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
pedro alves

Missa de corpo presente teve lugar Segunda-feira 27 de Junho de 
2011 às 10 horas na igreja Santa Cruz em Montreal. Foi a sepultar no 
cemitério Notre-Dame des Neiges. A família vem por este meio agra-
decer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram 
neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. 
Bem Hajam.

† maria amélia da Silva vieira
1913-2011

Faleceu em Montreal, no dia 27 de Junho de 
2011, com a idade de 98 anos, o Senhora 
Maria Amélia Da Silva Vieira Faria natural da 
matriz de Ribeira Grande, Sao Miguel Açores.

Sra. Maria Amélia Da Silva Vieira nasceu à 15 
de Janeiro 1913, deixa na dor seu filho faleci-
do Francisco Vieira (Alda), filho Manuel Vieira 
(Viriata) nos Açores, seus netos Jose Vieira 
(Anna) Ilda Rosa Vieira, Alberto Jorge Vieira 
(Isabel) e Nellia Vieira e seus seis bisnetos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | memoria
4231 Saint-laurent, montreal
514-277-7778 www.memoria.ca

Missa de corpo presente vai ter lugar, hoje, quarta-feira 29 de Junho 
de 2011 às 10 horas na igreja Santa Cruz em Montreal. Vai ser sepul-
tada no cemitério Notre-Dame des Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Procura-se pessoa para uma 
máquina “Excavatrice” com 
experiência. 514-992-1586

eMpReGoS

Precisa-se de uma pessoa para 
guardar um pequeno bébé. Deve 
também fazer a limpeza da casa 
e ser boa cozinheira. 20h/semana 
em Candiac.

514-894-7263

Restaurante
Português e bar

que vai abrir num 
hótel prestigioso.
Procura sócio com 

experiência

514-449-3638
ASSUNTO SÉRIO
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não acredite em BruxaS... maS Que elaS exiStem, exiStem!
Índio curandeiro de naScimento

A bruxaria destrói olhares, amiza-
des e até a sua própria saúde. As 
pessoas possuídas por bruxaria 
não acreditam em nada nem em 
ninguém, por estarem amarradas a 
forças negativas. Venha visitar-me 
e eu resolvo os seus problemas. Eu 
consigo currar aquilo que os outros 

não conseguem... Eu tenho a solução que provávelmente já foi dito por 
outros. Eu não digo, EU FAÇO, EU CUMPRO e dou uma GARANTIA 
TOTAL!

laços de açor o/a amado/a de volta imediato, dominado/a
em corpo, corçao e alma para o total da vida.

Sem cauSar danoS e Sem eleS. 
o Único Que SaBe todoS

oS SegredoS para uma amarração pereFeita.
Eu sou um mestre espiritual, um xamã mental e metafísico de 
nascença. Tenho poder e capacidade de retirar qualquer tipo de 
bruxedo, praga, cura espiritual, exorcismo e bruxedo revertido. 
Limpo a sua casa, carro e negócio.

todo o proBlema tem uma Solução, 
toda a doença

tem uma cura... tenHo a Solução!

ligue Hoje meSmo! 438-764-9685
onde outro FalHaram, eu acerto. 33 anoS de experiência

a comprovar. melHore a Sua vida! 100% garantido

teStemunHaS reaiS:
A mão sagra-
da do XAMÃ 
salvou-me de 
estar na cama 
onde fiquei lá 
tanto tempo que 
eu esqueci-me 
quando é que 
eu entrei lá. De-

pois de ter o ter consultado várias 
vezes a minha saúde mudou com-
pletamente e fiquei melhor a 100%. 
Hoje eu tenho saúde e sou feliz 
com minha nova namorada.

 david caruso de cola-martha

Após muitos 
anos de decep-
ções na vida 
s e n t i m e n t a l , 
hoje, finalmente, 
graças ao XAMÃ 
estou a organi-
zar o meu casa-
mento, eu estou 
completamente 
feliz e achei o 
homem da mi-
nha vida, obriga-
do Índio Xamã. 

marie Forget

Depois de uma 
longa luta contra a 
desconcentração 
da minha filha e 
tentei várias manei-
ra de arranjar isso 
mas ao fim garças 
a visita ao XAMÃ, 
agora toda a família 
está comemorando 

a sua graduação. Obrigado Índio 
Xamã. 

antonio Sanchez.

Graças ao co-
n h e c i m e n t o 
do XAMÃ IN-
DIO eu tenho 
o meu filho e 
a minha espo-
sa voltou. Eu 
os tinha per-
dido porque 
alguém fez 
magia negra 

contra mim, alguém da Coreia do 
Sul, agora eu vivo em harmonia e 
feliz com minha família. 

Shauleen p. Q.

F1: Sebastian vettel
     «passeou» em valência

Sebastien Vettel continua 
a ser o verdadeiro “REI” 

dos circuitos seis vitorias em 
oito corridas.Elelidera con-
fortavelmente a temporada 
2011 da Fórmula 1. 
O último triunfo do jovem 

alemão aconteceu neste domin-
go, aqui mesmo ,neste soberbo 
circuito urbano de Valência em 
Espanha  a contar para o Gran-
de Premio da Europa. “Foi uma 

corrida animadíssima, sempre com muita pressão 
dos pilotos que o perseguiam. “Fiz uma estratégia 
um pouco diferente do Mark e do Fernando e sempre 
procurei ter uma boa diferença para eles. Aproveitei 
cada momento desta corrida e o trabalho da equipa 
foi fenomenal na preparação do carro”, destacou. Na 
segunda posição terminou o espanhol Fernando Alon-
so, depois de uma bela disputa durante toda a prova 
com o australiano Mark Webber, que completou em 
terceiro. O quarto da corrida foi Lewis Hamilton e 
Felipe Massa terminou na quinta posição.O inglês 
JensonButton completou a prova em sexto, seguido 
por Nico Rosberg e Jaime Alguersuari. AdrianSutil e 
NickHeidfeld a fecharam a zona de pontuação.
Na partida da prova, Filipe Massa subiu  bem, che-

gou a ocupar a terceira posição, mas foi ultrapassado 
pelo seu companheiro de equipa,Fernando  Alonso. 
Sebastian Vettel mantinh-se nos comandos da prova, 
seguido por Webber, enquanto  Hamilton caiu de ter-
ceiro para quinto. 
A primeira parte da corrida foi bastante tranqui-

la, com apenas uma ultrapassagem de Button sobre  
Rosberg, retomando a sexta posição.

As paragens nas “boxes” começaram na 11 volta, 
com Barrichello, Heidfeld e Kobayashi. Na volta 
seguinte, os pilotos da ponta também iniciaram seus 
primeiros pits, começando por Hamilton. Na sequên-
cia vieram: Webber, Vettel, Alonso.
As posições  mantiveram-se na  mesma, com ex-

cepção de Massa, que perdeu o quarto lugar para 
Hamilton, Schumacher,  depois de um toque com o 
Petrov, teve que fazer um segundo “pit” para trocar 
a asa dianteira e caiu para o fundo do pelotão. Apos 

esta paragens os dez primeiros eram: Vettel, Webber, 
Alonso, Hamilton, Massa, Button, Rosberg, Sutil, 
Heidfeld e Barrichello. 
Na 21 volta , fazendo uso da asa móvel, Alonso  de-

passou Webber e ganhou a posição do australiano, 
assumindo a segunda posicao na corrida . A segunda 
rodada de paragem nos “pits” começou na volta 26, 
com o inglês Hamilton. 
Depois desta segunda sequência, Webber voltou no-

vamente a frente de Alonso, com Vettel sempre man-
tendo a primeira posicao. Nos “pits”, Alonso voltou 
a ganhar a posição de Webber e a disputa foi para a 

pista ate a final. Lá na frente, Vettel seguia tranqui-
lo com mais de oito segundos de vantagem sobre os 
seus adversários. 
No final da corrida Fernando Alonso era um homem 

tranquilo e satisfeito com o resultado e comentando 
disse:
“Foi uma corrida muito boa para os fãs, pois tive 

uma luta muito interessante com Webber. Depois da 
última paragem, consegui recuperar a posição do 
Mark que havia perdido no segundo ‘pit’. Foi uma 
grande disputa e acredito que o segundo lugar foi o 
máximo que conseguimos alcançar. Porém, podemos 
sair satisfeitos porque creio estarmos na boa direc-
ção” Por sua vez os homens da Mclaren frustrados 
por não subirem ao pódio comentavam “A RedBull 
é a melhor equipa do ano até agora, não há dúvida: 
basta um olhar rápido para classificação de pilotos 
e construtores.” Próximo encontro, 10 de Julho no 
Grande Prémio da Inglaterra.

1-Sebastian Vettel (RBR-Renault)
2-Fernando Alonso (Ferrari) 
3-Mark Webber (RBR-Renault) 
4-Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 
5-Felipe Massa (Ferrari) 
6-Jenson Button (McLaren-Mercedes) 
7-Nico Rosberg (Mercedes) 
8-Jaime Alguersuari (STR-Ferrari) 
9-Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 
10-Nick Heidfeld (Renault) 
11-Sergio Perez (Sauber-Ferrari) 
12-Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 
13-Sebastien Buemi (STR-Ferrari) 
17-Michael Schumacher (Mercedes) 

RESULTADO FINAL DO GP DA EUROPA:
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Quim antecipa regresso
o guarda-redes Quim, de 35 anos, 

começou esta sexta-feira a pré-
-época no Sporting de Braga, anteci-
pando em uma semana o regresso dos 
restantes companheiros para a tempo-
rada futebolística de 2011/2012. 
O guarda-redes treinou de manhã, em 

dia de S. João, feriado em Braga, sob a 
orientação dos técnicos Rui Correia e 
Carlos Pires, e continuará o plano diá-
rio para recuperar os níveis físicos. 
O objetivo é estar em forma a 1 de ju-

lho, dia da apresentação do plantel, já 
em condições de acompanhar os traba-
lhos de início de época, quase um ano 
depois da grave lesão que o afastou da 
competição. 

Depois de ter ajudado o Benfi-
ca a conquistar o título nacional em 
2009/2010, Quim não jogou todo a 
época 2010/2011, no regresso ao Spor-
ting de Braga. 

Futuro por esclarecer

Nuno Gomes: «Não está 
nada certo ainda»

não é garantido que o futuro de 
Nuno Gomes fique esclarecido 

este domingo. 
A propósito do interesse do Sp. Bra-

ga, o avançado disse, à Lusa, que “não 
está nada certo ainda” e frisou não 
querer prestar mais declarações sobre 
o assunto. O contrato que o ligava ao 
Benfica, clube em que alinhou duran-
te 12 épocas, interrompidas por duas 
temporadas nos italianos da Fioren-
tina, expira nos próximos dias (30 de 
junho), sendo que a pré-temporada dos 
“arsenalistas” arranca no dia seguinte, 
a 1 de julho. 

Chelsea entra na
luta por Coentrão
Fábio Coentrão é desejado pelo Real 

Madrid de José Mourinho para a 
próxima temporada e a transferência é 
dada como praticamente 
certa, mas este domingo 
o jornal britânico “Daily 
Star” avança com a hipó-
tese do Chelsea, de André 
Villas-Boas, desviar o de-
fesa português para Sta-
mford Bridge.
O negócio entre Benfica 

e merengues está parado 
há algum tempo, pois os 
encarnados exigem valo-
res que o clube espanhol não quer des-
pender. Mas com os blues na jogada a 
direção das águias pode conseguir va-
lorizar o internacional português, que 

tem uma cláusula de rescisão de 30 mi-
lhões de euros. 
No topa da lista que o “Daily Star” re-

fere como sendo das prio-
ridades de Villas-Boas 
para reforçar o plantel do 
Chelsea, surgem ainda os 
nomes de Agüero e Ney-
mar – igualmente alvos 
do Real Madrid – que se 
juntam ao já falados Hulk, 
Falcão, Modric, Mouti-
nho e Rolando.
Entretanto em Espanha o 

jornal “Sport” noticia que 
o Real escolheu Ashley Cole como al-
ternativa a Coentrão, podendo o lateral 
inglês deixar o Chelsea e rumar à capi-
tal espanhola

Juventus anuncia
particular com os leões

A Juventus anunciou esta segunda-feira no seu site oficial que vai realizar 
um jogo particular com o Sporting no próximo dia 23 de julho, em To-

ronto.

Onyewu a
caminho
de Alvalade

oguchi Onyewu está 
a caminho de Alva-

lade, segundo apurou Re-
cord esta segunda-feira.
Onyewu, que deu nas 

vistas ao serviço do St. 
Liège e da seleção dos 
Estados Unidos no Mun-
dial’2010, está de saída 
do AC Milan depois de na 

temporada passada ter estado empres-
tado aos holandeses do Twente.
O jornal belga “Sudpress” já havia 

avançado que o central norte-america-
no, de 29 anos, estaria a ser cobiçado 
pelos leões.

Dragões
com missão
complicada...
Barcelona e FC Porto disputem, no 

Mónaco, a 26 de Agosto, a Super-
taça Europeia, prova que coloca fren-
te a frente os vencedores da Liga dos 
Campeões e da Liga Europa. Campe-
ões também nos respetivos países, ca-
talães e dragões prometem uma noite 
de futebol ao mais alto nível.

De acordo com a BetClic, os catalães 
são amplamente favoritos, contando 
com uma odd de 1,45 para vencer o 
embate com a turma comandada por 
Vítor Pereira. O empate, com 4,50, 
é o segundo resultado melhor valori-
zado, ao passo que a vitória da equi-
pa portuguesa é cotada em 6,00.

Dos Santos…
Demitiu-se

Desde o início da temporada, o Im-
pact de Montreal teve muitas di-

ficuldades. O treinador desta equipa 
de futebol, Marc Dos Santos, decidiu 
entregar a sua demissão. O director do 

clube desportivo Nick De Santis será 
o novo treinador. Em 12 jogos nes-
ta época, o Impact foi limitado a duas 
victórias (2-7-3). “Eu aceito a demissão 
de Marc, porque esta equipa tem uma 

sequência difícil e é inaceitável” estas 
foram as palavras do Presidente Joey 
Saputo. “É um ano muito importante 
para deixá-lo ir e desde o início da tem-
porada, eu tinha mencionado que era 

importante concluir a nossa jornada na 
segunda divisão com uma nota positiva, 
para começar na MLS com o pé direito. 
Hoje, o nosso objectivo é participar nos 
‘playoffs’ e ir o mais longe possível”.
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