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Que sorte tem
o Pinóquio

N

ão é uma metáfora. É pura realidade. Se não vejamos. Os escandalosos processos onde existem fortes suspeitas de intervenção de José
Sócrates, vogam em águas turvas.
Conhecem-se os motivos, todos os
dias acrescentados de novos episódios
acusadores e as tentativas fantasiosas
de desmentidos dos supostos defensores da Justiça em Portugal. Verifica-se
uma tentativa de afogamento do peixinho vermelho, procurando invocar
princípios de leis que se desmoronam
e são constantemente contraditos pelos próprios, numa demonstração irracional da irregularidade do nosso
sistema de Justiça.
A obcecação do PM de tentar salvaguardar a sua imagem, despreza
tudo o resto. Mesmo as regras mais
elementares da Democracia. Só ele
conta, suportando dificilmente qualquer oposição. O ex-deputado do PS
pelo Círculo do Porto, Pedro Baptista, dizia há dias ao Expresso que “ele
(PM) não respeita sequer as regras
internas do Partido e que este, tem
vivido numa ditadura do silêncio e
agora, porque o líder tem um problema, carrega-se no botão e acciona-se
o rebanho”. Clara referência à manifestação partidária realizada na capital nortenha em apoio ao chefe.
Ora, considerando que o PS poderá manter uma certa legitimidade de
governação, em contrapartida o PM,
Continuação na página 2

r
po

r
vo
fa

POUPE MAIS
QUE

DINHEIRO
*Condições aplicam-se.
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Vancouver 2010

Cerimónia de encerramento
marcada por celebração canadiana

O

s Jogos olímpicos de Inverno, que
começaram com a morte de morte
de um atleta de luge, terminaram domingo com uma exuberante celebração do
Canadá, que obteve um recorde de 14
medalhas de ouro. Uma multidão festiva de 60 mil pessoas acorreu ao Estádio
BC Place, lotado para a cerimónia de
encerramento, com o público canadiano
a celebrar ruidosamente a vitória da sua
equipa no hóquei sobre o gelo masculino. O ouro da selecção canadiana deu ao
país anfitrião dos Jogos o décimo quarto
galardão de ouro. A alegria da cerimónia de encerramento, que terminou com
um ruidoso concerto de rock, contrastou
fortemente com o minuto de silêncio e a
tristeza da cerimónia de abertura, marca-

da pela morte do atleta georgiano Nodar
Kumaritashvili, de 21 anos, num acidente
nos treinos de luge. Os oradores foram o
responsável pela organização dos jogos
de Vancouver, John Furlong, e o presidente do Comité Olímpico Internacional
(COI), Jacques Rogge. Furlong assinalou
a morte do atleta georgiano, manifestando pesar pela perda da Geórgia e o desejo
de que esta morte não seja esquecida e
sirva para inspirar os jovens para serem
campeões. O responsável canadiano mudou depois para um tom mais leve, dizendo acreditar que os canadianos estão
mais fortes e unidos, a amar mais o seu
país e mais ligados entre si, e recordou a
primeira
medalha de ouro do país ganha
Mosti Mondiale 2000
1 octobre
2008
pelo
esquiador
Alexandre Bilodeau e a
A Voz de Portugal

última ganha pela equipa de hóquei masculina. Rogge considerou que os jogos
foram excelentes e que decorreram muito
amigavelmente e declarou-os encerrados.
A patinadora Joannie Rochette, cuja mãe
morreu de ataque cardíaco horas depois
de chegar a Vancouver, mas que mesmo
assim competiu e conquistou uma medalha de bronze, foi escolhida para transportar a bandeira do Canadá no desfile
final. A cerimónia terminou com o arrear
da bandeira olímpica, que o presidente da
Câmara de Vancouver, Gregor Robertson, entregou ao presidente do COI, Jacques Rogge, que por sua vez a entregou a
Anatoly Pakhomov, presidente da câmara
de Sochi (Rússia), cidade que organiza os
próximos Jogos olímpicos de Inverno.

Serviço de análise do seu vinho
Vendem-se
GRAPOLO
barris novos,
D’ORO
importados de Portugal,
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Para mais informações, contactar MARCO
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2 NOTÍCIAS

Que sorte tem o Pinóquio

AGENDA COMUNITÁRIA
Centro de acção
socio-comunitária de Montreal

O Centro de Acção Sócio-Comunitária informa que, no quadro das actividades para a terceira idade, organiza a já tradicional saída à “Cabane à sucre” no dia 8 de Abril. A saída do CASCM será às 10h30 e chegada ao mesmo local será às 16h30. Todas as pessoas de 55 anos e
mais podem participar nesta actividade. Venha e traga um amigo(a).
O Centro informa também que no dia 10 de Março pelas 2h15 haverá
um encontro de reflexão sobre o dia da mulher. Para tal, apresentaremos o documentário “Des lumières dans la grande noirceur” seguido
de discussão sobre o papel da mulher na sociede. Depois, teremos um
pequeno lanche. Não falte. Inscrição obrigatória.
Para mais informações contactar: 514-842-8045

Festa do Chicharro

A Associação Saudades Da Terra Quebequente informa que a Festa
do Chicharro será no dia 17 de Abril pelas 19h30. Para mais informações ou reservas: Roberto Carvalho 514-494-1351.

Convocatória

A comissão administrativa do Sporting Clube de Montreal convoca todos os membros e adeptos (amigos) a uma reunião informativa para o
dia 6 de Março de 2010 às 18h00, na sede do clube: 4571 St-laurent,
Montreal, tel.: 514-499-9420. A situação do nosso CLUBE é bastante
frágil, dado à falta de colaboração dos “Sportinguistas”. Vai-se apresentar ao “Registre des Entreprises individuelles des Sociétés et des
Personnes Morales” o pedido de encerramento do Sporting Clube.

pensamento da semana
“A sociedade está distraída do essencial (...). O futuro deve ser uma coisa horrorosa, vazia”.
Marguerite Duras, escritora francesa

EFEMÉRIDES - 3 de março
1803 - É fundado o Colégio Militar, em Lisboa.
1832 - Guerra Civil. Em nome da causa Liberal, D. Pedro assume a
regência na menoridade da filha D. Maria II, na Ilha da Terceira.
1851 - Morre o escritor Nikolai Gogol, autor de “O Capote” e de “Almas
Mortas”, obra fundadora da moderna Literatura russa.
1861 - É abolida a escravatura na Rússia.
1893 - O Governo de Hintze Ribeiro extingue o Ministério da Instrução
Pública.
1915 - Crise económica. Assalto às padarias, nos centros urbanos,
pelo aumento do preço do pão.
1918 - A Rússia de Lenine assina a Paz de Brest-Litovsk com a Alemanha.
1945 - II Guerra Mundial. O exército de Hitler inicia a retirada do Rio
Reno. Os aliados abrem caminho para Berlim.
1971 - Morre o ator português António Silva, protagonista de “O Costa
do Castelo”, “O Leão da Estrela”, “O Pátio das Cantigas”.
1979 - III Congresso do PS. Vasco da Gama Fernandes, militante histórico de formação republicana, demite-se.
1980 - O dirigente negro da Rodésia Robert Mugabe vence as eleições
que conduzirão o país à independência sob o nome de Zimbabué.
1981 - Diogo Freitas do Amaral é eleito presidente da União Europeia
das Democracias Cristãs.
1985 - Morre Rossado Pinto, 58 anos, pioneiro na divulgação de escritores contemporâneos, em Portugal, autor de policiais, e diretor do
Jornal do Incrível. Termina a greve dos mineiros britânicos, iniciada
356 dias antes.
1987 - Morrem os atores norte-americanos Danny Kaye, 74 anos, e
Randolph Scott, 89.
1988 - Fusão do Partido Liberal e do Partido Social Democrata do
Reino Unido no Partido Social e Liberal Democrata.
1991 - Miguel Trovoada é eleito presidente da República de São Tomé
e Príncipe. Espancamento do motorista negro Rodney King, por quatro polícias de Los Angeles. O acontecimento está na base dos motins
de 1992.
1994 - O antigo deputado socialista Sottomayor Cardia anuncia a candidatura à Presidência, nas eleições de 1996.
1995 - O Observatório Astronómico de Lisboa é integrado na Faculdade de Ciências.
1996 - Morre a escritora francesa Marguerite Duras, 81 anos, cineasta, autora de “Uma Barragem Contra o Pacífico” e “Hiroshima, Meu
Amor”, Prémio Goncourt. O Partido Popular vence as eleições legislativas em Espanha.
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perdeu toda a credibilidade de governar o país.
Atingiu-se o limite da decência democrática. Há que
pôr termo à fragilidade em que nos encontramos enterrados. O país não pode suportar o insustentável.
Agitam-se nos bastidores forças ocultas que procuram recozer os farrapos dum Estado de Direito em
que Portugal se transformou, pelas manipulações
fraudulosas do PM e seus apaniguados. Incluo neste
grupo de amigos o PGR e o presidente do Supremo
Tribunal que devem a Sócrates, as suas nomeações.
Serão elementos a substituir o mais urgente possível,
no dia em que Portugal possa restabelecer um mínimo de dignidade nacional. No terreno da comunicação social, aonde ainda temos gente com verticalidade que não se deixa impressionar, “os jornalistas
são pressionados e atacados como nunca aconteceu
em Portugal em mais de 30 anos de democracia”,
afirmou Manuela Ferreira Leite no Porto este fim-desemana. Por outro lado, nas audições que decorrem
na Assembleia da República com a intenção de esclarecer a implicação do PM nos casos em que está supostamente envolvido, o Director do Jornal Expresso afirmou que em determinada ocasião, Sócrates
telefonou-lhe um dia à noite, tentando durante hora
e meia convencê-lo de não publicar a notícia sobre o
seu tão descarado curso de engenheiro…
Será a Comissão de Inquérito capaz de pôr a verdade ao vivo ou terá razão o sorriso entendido e irónico
do bonzo do PS, Almeida Santos, ao afirmar que tudo
ficará em “águas de bacalhau”?
Mas num país, que atingiu o fundo do barril, numa
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Continuação da página 1
decadência económica cujas dívidas assustadoras
põem em risco a solvência do Estado, onde o índice
de desemprego e de falências assumem níveis catastróficos, o PM continua mentindo descaradamente à
população. Á Nação.
Já nestas páginas sublinhei surpresa pela não intervenção do Presidente da República neste escandaloso
contexto. Confesso aqui o meu desconhecimento da
cláusula que impede, no momento actual, qualquer
intervenção do PR. Segundo a Constituição Portuguesa, o Presidente da República não pode demitir
qualquer governo antes deste perfazer seis meses
após uma eleição. E, —o hic— também não o pode
fazer, quando atingidos esses 6 meses de governação,
o próprio Presidente se encontrar a menos de seis meses duma eleição presidencial.
Eis então, a razão da tal sorte do Pinóquio com que
baptizei este texto. Será o canto da cigarra?
Porém a sorte deste papagaio é ainda maior se pensarmos nos recentes acontecimentos infelizes, que
lhe facilitaram a existência. Lembremo-nos como
quando ia rebentar a bomba da situação económica
nacional, o mundo foi assaltado pela crise financeira
que ainda persiste. E agora, em plena efervescência
sobre a ilegitimidade de governar do PM, surge a catástrofe na Madeira, a permitir a Sócrates de se pôr
em evidência e inclusive, restabelecer amizade com
o colorido e agitador João Jardim…tocando assim a
corda sensível dos corações bondosos…
Na verdade, muita sorte tem o Pinóquio.

Raul Mesquita

O Dr. Cesário em visita parlamentar

O

Dr. José Cesário, nosso deputado na Assembleia
da República, esteve entre nós na passada semana numa visita de cortesia, querendo assim agradecer
aos eleitores que o reconduziram para mais um mandato.

Organizado por um grupo de amigos em Montreal e
com a participação da Conselheira das Comunidades,
Clementina Santos-Vieira, o encontro teve lugar na
Associação Portuguesa do Canadá que gentilmente
providenciou para o efeito. Apesar da hora não ser
das mais convidativas para poder contar com maior
número de presenças, foram vários os órgãos da co-

municação que ali foram escutá-lo e uma razoável
assistência reservou assento, acompanhando o desenrolar da conferência.
Foram discutidas algumas das preocupações do deputado, relacionadas com a imigração e os problemas
engendrados pela falta de apoios, aquando de regressos definitivos ao país, assim como o alinhamento a seguir para melhor enquadrar os sem trabalho,
os idosos e a manutenção da Língua Portuguesa no
meio comunitário.
Salientou-se depois o triste caso da falta de participação de Portugal no Festival Montreal en Lumière. O Dr. José Cesário mostrou-se indignado com o
abandono português do certame, que etiquetou de
escandaloso, garantindo que levará à Assembleia da
República a indignação deste Portugal expatriado
que se sente, ofuscado e ridicularizado, com as inexplicáveis decisões do governo português.
Agradável convívio que a simpatia, que é apanágio
do Dr. José Cesário, muito enobreceu.
O deputado seguiu no dia seguinte para a Nova Inglaterra, no complemento do périplo que veio fazer
ao seu eleitorado no continente americano.
Gratos pela visita e contamos consigo, Dr. Cesário.

Raul Mesquita
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Breves
Mais mulheres
na política
No Parlamento, há apenas
28,1% demulheres, número
abaixo do fixado na Lei da
Paridade (33%). Contudo,
a secretária de Estado da
Igualdade acredita que o
número vai aumentar. Com
a Lei da Paridade “o panorama político mudou radicalmente”, diz Elza Pais. E
acrescenta que este dado
só pode ser comparado
com o do início da legislatura anterior (21,3%) A
propósito, a responsável
sugere ainda que para
substituir Vítor Constâncio
no lugar de governador do
Banco de Portugal, se escolha uma mulher.
Violam cabra e são
forçados a casar
com o animal
Dois jovens de Matsinho,
Gondola, centro de Moçambique, foram apanhados pela polícia a manter
relações sexuais com uma
cabra e agora os donos do
animal exigem indemnização e casamento. O caso
está em tribunal. O caso
de “flagrante delito” aconteceu na semana passada, no distrito de Manica,
e fonte ligada ao dono da
cabra disse à agência Lusa
que o mesmo exige que os
jovens sejam condenados
em tribunal a casar com o
animal.
Sismo no Chile
deslocou o
eixo da Terra
O sismo de magnitude 8.8
na escala de Richter que
no passado sábado devastou o território chileno provocou um deslocamento de
oito centímetros do eixo do
planeta. A conclusão é de
um especialista da agência
espacial norte-americana,
NASA. Num artigo publicado na Business Week,
Richard Gross explica que,
devido ao terramoto no Chile, o eixo da Terra se deslocou oito centímetros e que
“a duração do dia se encurtou em 1,26 microsegundos”. Esta não é a primeira
vez que um sismo tem efeitos semelhantes. No final
de 2004, quando a ilha de
Sumatra foi abalada por um
terramoto de magnitude 9.1
na escala de Richter, a duração do dia reduziu-se em
6,8 microsegundos.

Encontrado corpo do motorista
que conduzia autocarro
apanhado por derrocada

O

corpo do motorista que conduzia
um autocarro que foi apanhado
por uma derrocada na zona do Nordeste, nos Açores, foi encontrado junto aos
destroços do acidente. Uma menina de
dez anos, irmã gémea do ferido mais
grave, um menino, continua desaparecida.

O acidente deu-se por volta das 8h25,
entre Feteira e Algarvia, no concelho
de Nordeste, quando o autocarro foi
apanhado por uma enxurrada e caiu por
uma ravina de 20 metros até uma ribeira de difícil acesso, tendo ficado virado
ao contrário. A bordo iam, além do motorista, mais três crianças, provenientes

Sinistrados da Madeira
O Jornal A Voz de Portugal em colaboração com o
Núcleo da Liga dos Combatentes do Québec, anuncia a abertura duma conta destinada a receber fundos para apoiar a reconstrução da Ilha da Madeira.
Os interessados em contribuírem nesta campanha
de solidariedade, poderão fazer as suas dádivas na
conta “Sinistrados da Madeira”, na Caixa de Economia Portuguesa, com o número 6433 Es1.
No momento em que tantas crises têm assolado diferentes países no Mundo, será ocasião de ajudarmos
a nossa gente.
Solicitamos e agradecemos o vosso apoio.

Escutas vistas à
lupa por Pinto Monteiro

O

ntem foi o “dia E” para o Procurador-Geral da República, (PGR). Dia
de “esclarecimentos” sobre as “escutas”.
Pinto Monteiro convocou uma reunião
extraordinária do Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP) onde vai fazer uma exposição sobre as decisões pro10.900 inspecções
A Estradas de Portugal fez feridas no caso das escutas, no âmbito do
10.900 inspecções de 2006 processo “Face Oculta”.
a 2009: 7.500 foram de roFonte do CSMP afirmou à agência Lusa
d’optométrie
tinaClinique
e 3.400
de Luso
conservaque a reunião tem como único ponto da
4 février 2009; nouveau format: 10 juin 2009
ção.
agenda a “exposição do PGR sobre te-
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da Escola Básica e Secundária do Nordeste. Uma continua desaparecida, as
outras duas foram transportadas para
o Hospital de São Miguel, o menino
de dez anos com uma fractura numa
perna e um jovem de 12 anos com hipotermia, avança o Jornal de Notícias.
Os bombeiros estão neste momento a
concentrar esforços para encontrar a menina desaparecida, apenas
de considerarem a operação difícil. Fonte da Protecção Civil dos
Açores precisou que são precisos
20 minutos para descer a ribanceira com cordas. No local estão os
bombeiros do Nordeste, Ribeira
Grande e Vila Franca do Campo.
Mau tempo está a causar estragos
nos Açores
O acesso ao nordeste está cortado
entre Salga e Nordeste, na costa Norte de São Miguel. Também em Ponta
Delgada o mau tempo já causou várias
inundações, quedas de árvores e mudas
e dificuldades no trânsito automóvel
devido a várias derrocadas. O Grupo
Oriental dos Açores encontra-se sob
alerta amarelo. A Bola

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

mas jurídicos actuais”. Sobre o assunto,
Pinto Monteiro já disse, a 9 de Fevereiro,
que nas escutas a José Sócrates “não há
nenhum indício que mostre que exista um
plano do primeiro-ministro para controlar a imprensa”. Entretanto, o PSD e BE
acordaram uma proposta conjunta de comissão de inquérito parlamentar sobre a
actuação do Governo na compra da TVI.
O objectivo é apurar se este, “directa ou
indirectamente, interveio na operação
da compra da TVI”.

NOTÍCIAS

Unidos contra
a pena de morte

3

M

ais de 1.000 participantes reúnem-se em Genebra, Suíça, para o 4º Congresso Mundial Contra a Pena de Morte. Um dos objectivos é encorajar
os países “abolicionistas na prática” e acabarem com
a possibilidade de aplicação da pena capital.
O director da Amnistia Internacional (AI) – Portugal, Pedro Krupenski, explica que é preciso “destacar os países que há muitos anos não aplicam a
pena de morte, apesar de terem essa possibilidade” e
“encorajá-los a abolir completamente” .
No entanto, o responsável lembra países como o
Irão e a Arábia Saudita, “onde a pena de morte tem
assumido expressões quantitativas verdadeiramente
preocupantes, com execuções de menores”. A organização informa que o congresso vai focar-se nas duas
democracias que ainda a praticam, EUA e Japão, e
nos dois países onde se executa mais, China e Irão. O
encontro termina na sexta-feira.
Dados da AI revelam que, em 2008, 90% das execuções registadas ocorreram em cinco países: China
(pelo menos 1.700), Irão (346), Arábia Saudita (pelo
menos 102), Estados Unidos (37, 18 das quais no Texas) e Paquistão (pelo menos 36). No Japão foram
executadas 15 pessoas.

Aeroportos para o Mundial
na África do Sul terão tecnologia portuguesa

U

m grupo de 20 eng. portugueses da Siemens vai
viajar para a África do Sul, já em Abril, para erguer, em apenas quatro meses, dois aeroportos temporários nas cidades de Port Elizabeth e Bloemfontein,
para dar resposta ao pico de passageiros previsto para
o Campeonato Mundial de Futebol 2010. O Siemens
Capacity Plus é um conceito desenvolvido por engenheiros portugueses e já implementado no Aeroporto
de Doha, no Qatar, para os XV Jogos Asiáticos de
2006, num projecto que envolveu 200 pessoas durante oito meses.

Seis suspeitos de tráfico
de droga detidos nos Açores

A

PSP deteve cinco homens e uma mulher, acusados de tráfico de estupefacientes organizado,
na ilha de S. Miguel, nos Açores. A detenção foi comunicada esta terça-feira, mas aconteceu no final de
Fevereiro. As investigações duraram vários meses.
As provas recolhidas indiciam que o tráfico de droga
era uma actividade dos suspeitos há já algum tempo,
adianta a PSP em comunicado. As buscas domiciliárias resultaram ainda na apreensão de heroína.

4 AQUI CANADÁ

- coordenação de miguel félix

Os Jogos terminaram
e a missão realizada

O

Canadá excedeu todas as expectativas nos Jogos Olímpicos de
Vancouver. Não ficou em cabeça na
classificação medalhas, excedida pelos
Estados Unidos (37) e pela Alemanha

(30). Mas na classificação das medalhas
de ouro, classificação mais prestigiosa,
o Canadá triunfa. Melhor ainda, mais
da metade das suas medalhas ganhas
são de ouro… 14 das 26. Um recorde
absoluto. A União soviética (1976), a
Noruega (2002) e o Canadá desde sá-

bado detinham o precedente recorde
de 13 para o número de medalhas de
ouro ganhas nos JO de Inverno. E nunca um país organizador tinha ganho
mais de 10 medalhas de ouro (Noruega
em 1994 e Estados
Unidos em 2002).
Foi uma boa maneira de pôr fim à má
sorte que se obstinava sobre o Canadá,
que não tinha ganho
nenhuma medalha
de ouro em Montreal 1976 nem em
Calgary 1988. “Os
Jogos foram um sucesso, tanto a nível
dos atletas como da
organização. Vinte e seis medalhas,
nunca visto para o
Canadá nos Jogos
de Inverno (mais 2 de que em Turim).
“Vai custar-nos caro”, indicou Michael
Câmaras, presidente do Comité olímpico canadiano (COC). O COC atribuiu
aos atletas 20.000 $ para uma medalha
de ouro, 15.000 $ para uma de prata e
10.000 $ para a de bronze.
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Festa do Canadá: a
parte do Quebeque derrete

O

governo Harper corta em mais da
metade o financiamento das Celebrações do 1 de Julho no Quebeque.
Habituado a receber pelo menos 55%
dos fundos atribuídos pelo ministério
do Património canadiano no âmbito do
programa Canadá em Festa, o Quebeque receberá agora um envelope proporcional à sua população, ou seja 24%,
de acordo com uma compilação entregue tardiamente ao diário Soleil. Assim, dos cerca de 6,7 milhões de dólares disponíveis de um oceano ao outro,
a parte para os Comités organizadores
do território quebequense passa de 3,7
milhões $ a 1,6 milhão $. Todas as outras províncias e os territórios vêem o
seu orçamento aumentar. O Ontário é o
grande vencedor: receberá o duplo, ou

seja 2 M$. “Esta medida assegura uma
distribuição de fundos mais equitativa
entre todas as províncias e territórios”,
escreveu um porta-voz do Ministério,
Jean Héon, num correio electrónico que
foi aprovado antes do ser transmitido.
Ottawa aproveita a operação para cortar os fundos de Celebrações Canadá e
o escritório de Montreal, que distribuía
os fundos aos Comités organizadores
do Quebeque. Património Canadá gerirá directamente a atribuição das subvenções. E o ministério federal avisa
que os promotores habituais não serão
privilegiados. “Em vez de ter Comités
que fazem os pedidos de financiamento, privilegiaram os municípios e os organismos locais”.

Segurança aérea: Ottawa
quer taxar os viajantes

D

epois de ter prometido não aumentar as taxas, o Governo Federal quer impor despesas suplementares
aos passageiros do transporte aéreo
para pagar os custos dos novos contro-

sublinhou o ministro dos Transportes,
John Baird, que escolheu fazer o seu
anúncio no Aeroporto de Ottawa. “As
novas despesas nunca são bem-vindas
mas, penso que é essencial se quiser-

los de segurança. A partir de 1 de Abril,
um bilhete ida e volta custaria entre 5
e 18$ suplementares, conforme for um
voo interno ou internacional. “É a nossa responsabilidade como Governo de
tomar todas as medidas razoáveis para
assegurar a segurança do público”,

mos manter a segurança no nosso sistema aéreo”, acrescentou. Os novos
equipamentos tecnológicos, como os
“scanner” corporais, e a adição de pessoal para aumentar a segurança têm um
custo, disse o ministro, que privilegia o
princípio do utilizador/pagador.

Aumento da esperança
de vida dos Canadianos

A

esperança de vida dos Canadianos
nascidos entre 2005 e 2007 estabelece-se em 80,7 anos, um aumento
de 2,3 anos em 10 anos, de acordo com
Estatística Canadá. O aumento da esperança de vida ao nascimento é marcado nos homens, com um aumento de
2,9 anos, para atingir 78,3 anos. Nas
mulheres, o aumento é de 1,8 ano, para
uma esperança de vida de 83 anos. O
aumento da esperança de vida em relação à média de 2004-2006 é de 0,2

anos, ou 73 dias. “Vê-se que realmente
se atingiu um patamar, mesmo se pequenos aumentos se fazem ainda em
cada ano”, explica o professor de Demografia na Universidade de Montreal,
Robert Bourbeau. O aumento é particularmente marcado nas pessoas idosas.
Uma pessoa de 65 anos pode esperar
viver ainda 18,9 anos em média, o que
representa um aumento de 1,6 ano em
10 anos.
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Muito Bons Somos Nós

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício. Amor: Irá manifestar-se em si uma forte sensualidade. Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente. Lute, lute sempre... Lute para ser feliz!
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que
habitualmente.
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Caso esteja livre e descomprometido poderá surgir brevemente a pessoa que idealizou. Saúde: Tenderá
a sofrer de fadiga. Durma mais. O cansaço tomará conta
de si, procure o seu médico e tome umas vitaminas para
revitalizar o seu corpo. Dinheiro: Poderá voltar a surgir uma proposta
que estava suspensa há algum tempo.
Número da Sorte: 41 Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Poderá surgir um mal entendido,
mas com calma tudo se resolve. Saúde: Este será um
período de paz, aproveite para descansar. Seja o seu
melhor amigo! Dinheiro: Momento pouco favorável para
grandes investimentos.
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade. Amor: Entre em contacto com os seus familiares e amigos que estão distantes e verá como custará
menos a suportar a saudade. Não se deixe dominar por
maus presságios!
Saúde: Dê mais atenção aos seus ouvidos.
Dinheiro: Não espere grandes alterações neste campo da sua vida.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Andará muito sentimental e por isso o seu relacionamento amoroso estará
colorido e cheio de ternura. Olhe em frente e verá que
existe uma luz ao fundo do túnel!
Saúde: Espera-o um período isento de preocupações.
Dinheiro: Fique atento e evite qualquer tipo de gasto supérfluo.
Número da Sorte: 74 Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Não tenha atitudes infantis relacionadas com ciúmes doentios. Aprenda a trazer para a luz o melhor do
seu ser! Saúde: Cuidado com a auto-medicação. Dinheiro: Época favorável ao investimento em novos negócios.
Número da Sorte: 8
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Esteja atento a tudo o que o
rodeia. Saúde: Não terá que se preocupar, está em plena
forma. Dinheiro: Algumas dificuldades avizinham-se.
Número da Sorte: 60
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Deixe o ciúme de lado e aproveite bem os momentos escaldantes. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
Dinheiro: Período menos favorável para empréstimos.
Número da Sorte: 34
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Através do diálogo poderá clarificar algumas dúvidas com a sua cara-metade. A felicidade espera por si,
aproveite-a!
Saúde: Cuidado com os vírus gripais.
Dinheiro: Reina a estabilidade neste campo.
Número da Sorte: 33
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Período bom para estar com o seu amor. Descubra a imensa força e coragem que traz dentro de si!
Saúde: Manter-se-á numa situação estável.
Dinheiro: A sua carreira está em alta.
Número da Sorte: 67
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria
Amor: Os ciúmes não nos levam a lado nenhum, tenha
confiança na pessoa que tem a seu lado.
Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos do-

ces.
Dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério. Que o
sucesso esteja sempre consigo!
Número da Sorte: 5
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.
Amor: Procure estar mais tempo com os seus amigos e
familiares. Tenha a ousadia de sonhar!
Saúde: Faça com maior regularidade análises ao san-

gue.
Dinheiro: Os gastos desenfreados podem prejudicá-lo significativamente.
Número da Sorte: 29
Números da Semana: 5, 25, 36, 44, 47, 49

A Nigella morde
É

talvez o melhor programa de culinária a que, por
estes dias, temos acesso na televisão portuguesa
– e é, muito provavelmente, a mulher
mais sexy que nos entra diariamente
em casa. Talvez essa sensualidade tenha a ver com o sotaque britânico de
Nigella Lawson. Talvez tenha a ver
também com as suas formas generosas. Mas tem seguramente muito mais
a ver com a forma como ela prova os
seus próprios cozinhados. Como ela os
devora.
Nigella Bites, magazine da BBC que
a SIC Mulher exibe todos os dias em
diversos horários, é uma pequena pérola de simplicidade, de instrução e,
já agora, de erotismo. Esteja num estúdio de televisão, esteja em viagem
pelos Antípodas ou esteja apenas no seu apartamento de Londres, Nigella está sempre a experimentar e
está sempre a sorrir. Tem 50 anos (ou 45, uma vez
que os programas actualmente em exibição são de
2004/2005), mas parece uma rapariga de 30, talvez

até menos do que isso.
O programa não tem um modelo definido. Há passeios, há entrevistas, há declarações em
tom explicativo na direcção da câmara. No fim, porém, resta sempre a gula:
aquele olhar que Nigella faz para a sua
obra, o imenso desejo que sente por ela,
o ardor com que se entrega à prova (eu
ia dizer degustação, mas é palavra estilizada de mais) da iguaria que acaba de
preparar. E, lá pelo meio, quase sempre, a mesma declaração, acompanhada
de um sorriso: “Vocês já sabem que a
minha preocupação com a higiene não
é grande coisa…”
“Higiene”, ali, quer dizer “pompa” (a
“pompa” dos gourmets, isto é). E quer
dizer também “artificialidade”, “convenções sociais”, mesmo “saúde”. É hedonista, claro. E é perigoso, numa sociedade
que engorda todos os dias. Mas sabe tão
bem…

Joel Neto

Quaresma, seu valor espiritual

I

nstituída no século 4º foi um tempo de 40 dias para
penitência com jejuns, meditação e obras de caridade que preparavam o cristão para a festa da Páscoa. Começou com divergências sobre o espaço dos
40 dias subordinados ao término do Carnaval pagão,
festa terrenal (que leva a Páscoa a ser celebrada mais
cedo ou mais tarde) conforme o calendário.
Depois, o sentido original que significava o tempo
de primavera, mas envolvia analogia com os 40 dias
que Jesus teve no deserto durante a sua tentação; e
também, de algum modo, o Pentecostes judaico, 50
dias. Os dias de jejum oscilaram em mudanças e, tanto historiadores como Eusébio e Sócrates, ou santos
como Ireneu, Tertuliano e outros mais, se envolveram
na inovação, de tal modo que a Santa Sé chegou a
partilhar indulgências para os religiosos praticantes.
Foi um largo tempo para beatos e crentes maduros.
Muitos destes, mesmo em nossos dias, pensam que
Deus modifica o seu propósito de julgamento, perante o sacrifício que cada um fizer...
Claro que cada um de nós é livre para se dobrar,
seguir, ou praticar a religião que quiser, e Deus não
impedirá, mas o modo como tudo isso for feito não
deixará de estar sujeito à sua justiça. A Quaresma é
inovação antiga que põe o perdão de Deus fora da
majestade do Amor que Ele tem ao pecador. Ele dá
perdão por Graça, mas o pecador geralmente pensa:
--“Fiz algo com devoção e sacrifício, logo Deus tem
que diminuir o peso da minha culpa”. É o logro das

“boas obras” para as quais Deus tem o prémio do galardão, e não o da Salvação, que só se alcança em
Jesus, e não por qualquer obra do pecador. Está escrito: --“Pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto
não vem de vós; é dom de Deus. Não vem das obras
para que ninguém se glorie” (Efésios 2: 8 e 9). É dom
gratuito do Amor divino!
Sabemos que Belarmino, escritor católico romano,
chamou “conselho de perfeição” à boa acção que
Jesus não ordenou e o religioso pratica. Difere do
preceito pela “matéria”, e do “sujeito” pela “forma
e pelo fim”. O preceito observado no “efeito” tem
prémio”...
Filosofia, às vezes parece irmã da sabedoria; mas
pode ser dissimulada. Religião, sem relação com
Deus, pode ser caminho curto, ou emenda forçada na
justiça do seu Amor. Actualmente o sector muçulmano argumenta: --“Nós não queremos que os eventos
humanos decretados para ocasiões especiais façam
de nós mais puros e santos no tempo designado. Queremos ser puros e santos 365 dias em cada ano, sem
vacilar; não a espaços designados”. Que bela lição!
Quando aprenderão os religiosos, a compreender que
é legítima uma atitude de glorificação, ao Senhor que
nos criou, salvou, e também ungiu e unge, e não suborno dos seus favores pelas nossas obras e acções?
Referimos que Deus tem galardão para as “boas
obras”, porque também está escrito: --“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o
Senhor e não para homens, cientes de que recebereis
do Senhor o galardão da herança” (Colossenses 3:2324). Significa que Deus salva por Graça em Amor
que resgata, e premeia em sucesso no amor que rende
espiritualmente.
Os 40 dias da Quaresma não contavam os domingos e, nesse dia não havia privação de comida. Mas
as divergências não terminavam, e os maiorais das
igrejas acabaram por descontrair as leis do jejum, e
por isso, “a abstinência durante a Quaresma é obrigatória apenas em quarta-feira de Cinzas, e Sexta-feira
Santa”. De modo que, nos nossos dias, também há
cristãos que a sorrir testemunham: --“O meu jejum
é uma abstenção de alto grau: abstenho-me da amargura, para poder perdoar; da dúvida, para agradecer
o que tenho; do egoísmo, para ser mais grato; do pessimismo, para ser mais confiante; do
desalento, para receber o entusiasmo
do Espírito Santo”! Tudo isto é de valor espiritual, e tem o apoio bíblico em
todas as direcções.

J.J. Marques da Silva
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Festa das Amigas na Casa dos Açores

S

ábado, dia 20 de Fevereiro, fui convidado a participar na tradicional “Festa das Amigas”, que decorreu
na Casa dos Açores. Falando com as organizadoras do
evento, Francisca e Suzie Reis, fiquei bastante surpreendido ao conhecer esta linda tradição açoriana. Este
convívio é um encontro entre “Amigas” (só Senhoras,

fui o único homem a estar
presente na sala). Durante
a noite houve várias surpresas, concursos, prendas
e danças. Achei esta festa
bastante interessante por-

que é a única festa gratuita para todas elas. Mas, para
ter direito à gratuidade da entrada, todas deviam levar
um prato de comida e uma prenda. E posso dizer que é
realmente uma noite de folia para todas estas amigas.
Teatro (com Inês e Isabel Rebelo), anedotas, jogos e
muitas brincadeiras, o que é mesmo fora do habitual.
Para um homem, esta experiência é mesma única, até
às vezes pode fazer um pouco “medo”, mas é realmen-

Feliz anivesário, Luisa Guedes

te uma das melhores festas que vi nesta comunidade.
É claro que a sala da Casa dos Açores é pequena mas,
mais vale este espaço íntimo e familiar, que uma sala
grande e desconfortável. Maior nem sempre é melhor.
Achei a festa muito bem organizada e bem animada
pelo DJ, bastante jovem e que brilhou nesta noite. Parabéns às organizadoras desta lindíssima festa.

Sylvio Martins

Salientamos com prazer, a 3 de Março, o
6º aniversário que assinala a tomada de
posse de A Voz de Portugal pelo actual
proprietário, Eduino Martins.
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Mais do que água,...
é Luso II

Formas de Captação
As captações têm evoluído, ao longo de tempo,
aproveitando as vantagens tecnológicas do nosso
tempo, sem perda de rigor, segurança e sustentabilidade. Numa primeira fase, toda a produção de água
mineral destinada ao termalismo e, mais tarde ao
engarrafamento, foi garantida por uma nascente tradicional – a Fonte Termal de Luso. A partir de 1974,
a realização de uma captação tubular, vertical, do
tipo “furo de captação”, permitiu reservar a Fonte
Termal para termalismo e ganhar origens independentes de água mineral para engarrafamento.
Características da Água Mineral Natural de Luso
A Água Mineral Natural Luso é uma água hipossalina, isto é, muito pouco mineralizada, vulgarmente designada como levíssima, “doce”. As suas
características físico-químicas possuem grande estabilidade, podendo ainda assim, ocorrer ligeiras
variações, decorrentes do facto de se tratar de um
produto natural. Estas variações estão previstas nas
tolerâncias exibidas no rótulo, para informação do
consumidor. Pelas suas características químicas, é
indicada essencialmente para: regimes pobres em
sódio (hipertensos), dado o seu baixo teor de sódio;
A preparação de alimentos para bebés, devido à sua
baixa mineralização, especialmente do ião Nitrato
e ausência de Nitrito; A beleza da pele, considerando o seu alto teor em sílica. Na sua vertente Termal
são-lhe também atribuídas propriedades na prevenção e tratamento de reumatismo, doenças dos rins e
do aparelho circulatório, além de redução dos níveis
de colesterol. Actua também como um “desintoxicante” natural do organismo e pode ser consumida
sem quaisquer restrições.
Luso é a única marca
de água certificada no Mundo
Resultado de inúmeras auditorias e análises de Produto Engarrafado em Laboratórios independentes,
em 2000 a Água de Luso obteve a licença para considerar todas as referências (exceptuando os cubos
para gelo) como Marca Produto Certificado.
Esta distinção faz da Água de Luso a primeira
marca de Água do Mundo a obter esta certificação,
evidenciando toda a responsabilidade enquanto produtor e obedecendo a rigorosos processos de Produção, Controlo de Qualidade e Segurança Alimentar
(HACCP), garantindo um produto irrepreensível,
considerando todas as etapas do seu ciclo produtivo, desde as Captações até à expedição. Funciona
ainda como uma mais-valia importante, obrigando
a empresa a estar sempre na vanguarda da sua actividade. Uma embalagem Luso é mais do que um
produto: é também um serviço e uma estrutura posta
à disposição do cliente final para que ele sinta a diferença na marca que escolhe.

Todas as embalagens de Água de Luso passaram,
desde 2000, a exibir nos seus rótulos, o símbolo
comprovativo do cumprimento das mais rigorosas
exigências de qualidade, reforçando a confiança
junto dos consumidores.
Podemos adquirir a Água Luso em Montreal nos
restaurantes, mercearias portuguesas, associações
portuguesas e outros comércios em Montreal que
também vendem esta água maravilhosa de Portugal
distribuída pela companhia de importação Ferma.
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República Portuguesa Sabores da terra
1º Presidente de Portugal
1911-1915

Manuel de Arriaga

M

anuel de Arriaga Brum da Silveira natural da Horta, Açores.
Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra (1865), exerceu advocacia em Lisboa e foi professor de
Inglês no ensino liceal. Foi deputado
a partir de 1882, e propagou os seus
ideais republicanos, tendo contribuído para o advento da República. Foi
preso em 1890, durante uma manifestação, e fazia parte do directório
republicano quando se deu a revolta
de 31 de Janeiro de 1891. Após a revolução de 1910, foi eleito Presidente
da República Portuguesa, tendo-se
tornado o seu primeiro presidente
constitucional. Renunciou em 1915,
em consequência de um movimento
revoltoso que se opunha à ditadura
de Pimenta de Castro, consentida
pelo Presidente. Presidiu ao país num
período conturbado, sofrendo as dificuldades de conciliar partidos e ideais
opostos. Foi ainda autor de contos
e poemas reveladores de um pendor
romântico e publicou volumes de
textos políticos e discursos (“O Par-

2º Presidente de Portugal 1915
Braga, Joaquim Teófilo

E

scritor e político português, natural da Ponta Delgada.
Estudou Direito em Coimbra a
partir de 1861, juntando-se a alguns
dos principais elementos da Geração de 70, grupo de intelectuais

que, insurgindo-se contra o UltraRomantismo e o estado da nação,
se envolveu na Questão Coimbrã.
Foi um dos ideológicos do Republicanismo tendo, durante cerca de 40
anos, lutado pela implantação da
República. Militante do Partido Republicano e presidente do governo

e saberes minhotos

A

Casa Minho para uns, a Minhota
para outros, é em qualquer das denominações, o sítio certo para uma boa
tido Republicano e o Congresso” e “A refeição. Seja no dia-a-dia apressado
Irresponsabilidade do Poder Executivo ou na calma duma noite entre amigos,
numa celebração festiva de determinada época, a Minho, a Minhota, tem
resposta para todas as situações com
uma qualidade de serviço fora de série. Coloca-se sem desmentido, por
entre os melhores, os mais apreciados
restaurantes portugueses de Montreal,
em igualdade de nível gastronómico
com os mais reputados existentes em
Portugal.
Com a sua nova sala da Quinta do
Portal, a Casa Minhota correspondeu

no Regime Monárquico Liberal”, entre
outros). Em Setembro de 2004, os seus
restos mortais foram trasladados para
o Panteão Nacional.

provisório, logo a seguir à proclamação da República, entre 1910 e 1911,
foi Presidente da República, embora
por pouco tempo e provisoriamente,
em 1915. A sua formação foi marcada
por um positivismo e anti-clericalismo
que determinaram os seus trabalhos
teóricos de análise da cultura portuguesa. Ficou conhecido sobretudo
pelos seus estudos literários. Foi regente da cadeira de Literaturas Modernas no curso superior de Letras,
em Lisboa. Procurou, à luz dos seus
princípios teóricos e filosóficos, analisar e interpretar, nas suas múltiplas
facetas, a história da literatura e a da
cultura portuguesas. As suas obras
são dominadas por fórmulas pretensamente científicas, precipitando-se
em conclusões baseadas em dados
biográficos que ele pretendia exactos.
No entanto, a sua obra é, ainda hoje,
tida como fértil e sugestiva no campo
dos estudos literários. É também importante o seu contributo para a análise da poesia popular e das tradições
portuguesas. No panfleto intitulado
Teocracias Literárias (1861), incluído na Questão Coimbrã, ridiculariza
António Feliciano de Castilho.

© 2001 Porto Editora, Lda.
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a uma necessidade
que se fazia sentir há
algum tempo já, devido ao acréscimo de
clientela que se vinha
a fazer sentir. A qualidade, diremos, quase excepcional da sua
cozinha, mantendo
viva uma tradição de
sabores portugueses,
explica a expressão
em título dos “saberes”. Porque em
tudo e muito especialmente no “saber”
cozinhar e dar a cada prato o cunho lusitano, é obra de mestres.
É no ajuste dos ingredientes que o
paladar português aprecia, que os cozinheiros da Casa Minhota transformam
algo simples num prato com vivacidade, que enriquece a nossa cultura gastronómica a que ninguém fica indiferente.
Aproveitando a presença em Montreal do Engº José Neiva Correia, proprietário e enólogo-chefe da empresa vinícola DFJ Vinhos, — que fornece os
armazéns da Alivin Canada-a Arte das
Grandes Marcas, — a Minhota organizou um jantar gastronómico, num final
de tarde de domingo, que foi bastante
concorrido por gente de várias nacionalidades, uma constante a que já há
muito nos habituou.
Foi portanto uma excelente ocasião
para encontrarmos o engº Neiva Correia e com ele “darmos a volta à quinta”, sobrevoando o historial da reconhecida casa vinícola. Soubemos assim
que esta empresa a 100% portuguesa,

controla 400 ha de vinhas nas regiões
de Lisboa, Tejo, Douro, Terras do Sado
e Alentejo, produzindo 6 milhões de
garrafas por ano, que exporta a 80%.
Os diferentes microclimas que se estendem por montes e vales na região de
Lisboa, com temperaturas moderadas
e estáveis, permitem a produção de vinhos de alta qualidade cuja produtividade se situa acima da média nacional.
É nesses vinhedos que são produzidas
as grandes castas exclusivas da DFJ.
Como o diz o engº Neiva Correia: “A
nossa missão, é alcançar a excelência
da produção do vinho em Portugal,
transformando a riqueza e variedade
das castas portuguesas, em vinhos da
mais alta qualidade, acessíveis aos consumidores de
todo o mundo”.
E, ajudando a enriquecer o
conjunto das suas variadas
produções, o empresário e
enólogo, que se formou em
Portugal, na Alemanha e na
França, tem introduzido no
país algumas das melhores
castas estrangeiras, fazendo
cruzamentos entre elas ou de-

senvolvendo a sua cultivação legalizada.
Das Herdades RAC, da Quinta de Porto Franco em Alenquer, ou da Quinta da
Fonte Bela, em Vila Chã de Ourique no
Cartaxo, onde, nesta última se encontra
a sede da empresa e estão situados os
escritórios, vinificação, engarrafamento, armazéns, depósitos de vinhos com
a capacidade de 2,8 milhões de litros,
adega de barricas, tanoaria, laboratório e sala de visitas, saem vinhos como
Coreto e Portada para o dia a dia, os do
dia a dia de alta qualidade como Monte
Alentejano, ou Pedras do Monte, entre
outros, as combinações de castas como
o Esplanada, Manta Preta ou Point
West e os Grandes Lotes, Consensus,
Escada, Francos e Quinta do Rocio.
Vencedora por duas vezes do Troféu
Red Wine of the Year no IWC de Londres, recebeu em 10 anos mais de 1000
prémios, medalhas e best buys, para
além das melhores críticas dos especialistas da vinicultura.
Foram portanto os excelentes vinhos
da DFJ – representados pela Alivin, que
para regalo dos convivas estiveram nas
mesas a acompanhar o suculento jantar
da Casa Minhota, respeitando assim a
inspiração da empresa que diz”Criando
os vinhos que o consumidor deseja” e
assinando “Dando Mundos ao Mundo,
Orgulho de ser Português”.
Não podia encontrar melhor frase para
terminar este texto.

Raul Mesquita
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Noite especial no “Chez Le Portugais”

C

omo já vem sendo habitual, o proprietário do restaurante “Chez Le Portugais”, Henrique Laranjo
proporcionou-nos, no passado dia 27 de Fevereiro de
2010, mais uma noite especial, num ambiente festivo, no seu salão cultural.

Habitualmente quando falamos de espectáculo na comunidade portuguesa,
automaticamente fazemos ligação com
o fado; ao “desenterro” de um artista
pimba qualquer do “século passado”; por
vezes de um artista da actualidade, mas,
raramente a novidades distintas. Todavia, desta vez o tema foi completamente
diferente e para ser sincero deveras audacioso, já que até ao momento ainda nenhum espectáculo deste estilo tinha sido
visto na nossa comunidade e ainda menos quando interpretado por um jovem
de origem portuguesa.
O artista principal da noite foi “Benoit la Diva”, um
jovem que apresentou um espectáculo “travesti” pela
primeira vez na nossa comunidade.
Quando se fala deste tipo de espectáculo automaticamente as pessoas tem tendência a afastarem-se,
com medo de não sei bem exactamente do quê, mas
na realidade é um espectáculo como outro qualquer
que necessita uma boa preparação e um grande guarda-roupa, o mais semelhante com a realidade já que
todos os intervenientes imitados são do sexo femini-

no, isto independentemente da identidade e orientação sexual daquele que faz a representação.
Em termos de espectáculo, o Benoit ainda está no
início e ainda tem muito pela frente para melhorar e
crescer dentro da profissão. Todavia, por aquilo que
nos foi permitido assistir está numa boa direcção, e
como se diz em termos artísticos, agora só necessita
de ganhar mais experiência e calo. Este tipo de actuação exige uma excelente coordenação da expressão
corporal e um profundo conhecimento da identidade
da artista que se tenta imitar, afim de reproduzir com
exactidão os seus detalhes mais subtis, afim de que se
torne uma cópia fiel da realidade, o que nem sempre
é fácil de executar.
Alternadamente nesta noite, tivemos a oportunidade
de ouvir o Jimy Faria que animou a noite aquando a
mudança de roupa do Benoit, bem como de um excelente violinista de origem húngara, Istvan Lakatos
que nos deliciou com uns temas bem conhecidos. Istvan Lakatos tem uns dedos que fazem
falar o violino; a não perder quando tiverem uma oportunidade.
Para finalizar resta-nos a desejar ao Benoit uma evolução como ele pretende
afim de poder, como ele diz, “um dia fazer um espectáculo em Portugal”.
Ao Henrique Laranjo cabe-nos felicitálo pelo arrojo e abertura de espírito que
mostra ao “sair” dos espectáculos tradicionais e apostar em espectáculos inovadores e diferentes.

Diamantino de Sousa

A propósito do Acordo Ortográfico

O leitor teve certa razão

A

semana passada, um estimado leitor deste jornal e, no dizer dele, assíduo leitor das minhas
crónicas, teve a amabilidade de me chamar à atenção para aquilo que considerou uma “disparidade de
critérios” desde há algum tempo a esta parte na grafia, por exemplo, aplicada aos nomes dos meses e de
muitas outras palavras desse meus textos.
Lendo o meu artigo de quarta-feira, 24 de fevereiro passado, intitulado “Agora com a Radiocirurgia”,
realmente logo no início se lê “Março” e no quarto
parágrafo o mês de fevereiro vem escrito com f minúsculo, o que está aliás de acordo com o meu texto
inicial, mas já não assim “Março”, que originalmente
escrevi com m minúsculo mas no jornal entenderam
ignorá-lo.
Tudo isso tem a sua razão de ser, atendendo à dualidade de opiniões sobre a implementação do novo
Acordo Ortográfico assinado pela comunidade de países de Língua Portuguesa.
Poder-se-á não gostar ou concordar, mas a realidade
é que o Acordo veio para ficar, quer se queira, quer
não.
Registe-se, por exemplo, que já foi adaptado, no
Continente, pelo jornal Record, entre outros, e, em
Montreal, pelo Lusopresse comunitário.
Entretanto, ainda bem que o supracitado leitor tocou
no assunto, pois desde algum tempo houvera sido minha intenção vir aqui para vos falar sobre o Acordo
e, portanto, da razão por que alguma da minha grafia vem sendo gradualmente alterada. Sempre que se
proporcione, irei dando outros exemplos.
Por agora, deixo-vos este exemplo das palavras ac-

ção, adopção, correcto, baptismo e excepção, que
passam a ser escritas da seguinte maneira: ação, adoção, correto, batismo e exceção, por se tratarem de
consoantes mudas.
Mas atenção: na palavra ficcional, mantém-se os
“cc”, pois caso contrário a forma como se lê a palavra
seria alterada, o mesmo acontecendo com convicção,
bactéria e egípcio.
Lembro-me de quando eu era rapaz, eram ainda escritas palavras tais como “assucar”, com dois ss em
vez de ç; “pharmacia” e “telegrapho” com ph em vez
de f. Depois, não se teve outro remédio senão aceitar
a nova grafia.
E agora, evidentemente, não vai ser fácil a muita
gente adaptar-se à nova grafia deste novo Acordo Ortográfico, assinado em 1990 por Portugal, Brasil, Angola, Moçâmbique, Cabo Verde, Guinéu-Bissau, São
Tomé e Príncipe e Timor, e cuja implementação, que
tem vindo a ser efectuda gradualmente, está prevista
para o corrente ano pelo Diário da República.
Tal como sugere o dr. Victor R. Dores, professor e
escritor, “Aceitemos a evolução linguística como coisa natural e até desejável”.
Depois, questionando-se se este acordo não será
“uma cedência ao Brasil”, responde, ao lembrar que
“no Acordo Ortográfico de 1946, foram os brasileiros que cederam aos portugueses”.
“Por mais que nos custe - adianta -, há que aceitar
este dado indesmentível: o futuro da língua portuguesa passa muito mais pelo Brasil (com 193 milhões de
habitantes) do que por Portugal”.

António Vallacorba
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Cantinho da poesia

A dor

Essa dor que trago no peito...
...sei a causa e a razão!
São magoas acumuladas...
Nesse pobre coração!

2 de Março de 2010
1 Euro = CAD 1.412730
LISBOA

SERVIÇOS consulares

355 Rachel Est

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

Cujo amor já não existe!
Sinceridade também!
O homem perdeu a fé.
E não mais acredita em mingúem.

514.844.3054

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.842.8077

Em memória de Walter Correia

450.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

Tanta amizade que se perdeu,
mais ainda a que fica por dar,
mas o que faço agora eu
se te não tenho para a partilhar?

514.849.2391

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

De ti sempre tive o amigo
de saudosas recordações,
do afecto ilhéu antigo
e na maior das considerações.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

Vê como os anos se passaram,
tu no teu doce cantinho
e eu com as saudades que andaram
de ti sempre pertinho!

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

Hoje fico para aqui
nesta eminência da vez minha
Com muitas saudades de ti
e da nossa querida Arquinha.
António Vallacorba

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

FUNERAIS

Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass.Port.doEspíritoSanto 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
CentrodeAjudaàFamília 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
Com. Angolana de Mtl
514.544.7392
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho
514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.842.3373

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTÁRIOS

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL

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

681 Jarry Est

CONFORT

514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
177 Mont-Royal Est

514.843.3390

111 St-Paul E.

514.861.4562

SOLMAR

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

150 Marie-Anne E.

514.849.1153

SEGUROS

Silva, Langelier & Pereira
Modification • nouvelle pub • 25 novembre 2009

Silva, Langelier & Pereira inc.

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances

3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

Seguros gerais

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

www.jassure.ca

514.946.1988

75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

colabore com o nosso jornal

* HORA DE MONTREAL

01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 CONSIGO
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
15:45 FUTEBOL:
SELECÇÃO NACIONAL (AA)
Portugal vs China
17:30 MAGAZINE
BRASIL CONTACTO
18:00 JOGO DUPLO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE
BRASIL CONTACTO
22:15 DOCUMENTÁRIO: América,
América...Chegamos todos bem
22:45 PAI À FORÇA
23:30 GRANDE REPORTAGEM-SIC
00:15 FESTIVAL
RTP DA CANÇÃO 2010

QUINTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 ARTES DE RUA (R/)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA
16:30 FESTIVAL
RTP DA CANÇÃO 2010
18:30 MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA
23:15 CONTA-ME COMO FOI
00:00 CORREDOR DO PODER
01:00 QUARTO CRESCENTE

Francisco Cordeiro

†

Eduardo Viaes
1934 - 2010

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se
lhes associaram na dor. A todos Obrigado
e Bem-Hajam.

seguros online

QUARTA-FEIRA

†

Faleceu em Montreal, no dia 26 de Fevereiro
de 2010, com 86 anos de idade, Francisco
Cordeiro, natural da Vila de Rabo de Peixe,
São Miguel, Açores, viúvo de Inês Cabral.
Deixa na dor os seus filhos (as) Maria Inês
(José Senra), Roberta (Alcides Matos),
Valentina (Hélio Nogueira), Francisca, José
(Arménia Miúdo), Angelina (Laurindo Gomes)
e Norberto (Evelyne Thomassian), seus
netos (as) Jason, Eric, Steven, Michael,
Elisa, Justin, Andrea, William, Adam, James
e Christopher, seu irmão José Cordeiro e
sua irmã Conceição Cordeiro, assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 1 de Março de 2010, após missa
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado, em cripta, no
Mausoléu Esther-Blondin, no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza amanhã, dia 4 de Março,
às 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Portugal, no dia 16 de Fevereiro de 2010, com 75 anos de idade, Eduardo Viaes, natural de Valença do Minho,
Portugal, esposo de Florinda Arlete Viaes.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos
Tony (Anabela), Celeste (Juan) e Susie
(John), seus netos e netas, assim como
restantes familiares e amigos.

Me. LUCIEN BERNARDO

ENSINO
Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

Faleceu em Montreal, no dia 21 de Fevereiro
de 2010, com 95 anos de idade, Maria da Natividade Ferreira, natural de Moitas Vendas,
Alcanena, Portugal, viúva de Emílio José
Lopes.
Deixa na dor o seu filho João (Maria Solidade), sua filha Maria Emília (Manuel Neves),
seus netos (as) Esmeralda (José), Teresa
(Victor), Margarida (João), Clara (Michel) e
Edite (Paulo), seus bisnetos (as) Telmo, Michael, Tania, Vanessa, Alex, Melissa, Gabriel
e Daniel, assim como restantes familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu, no dia 25 de Fevereiro de 2010, após missa de
corpo presente, na Igreja Santa Cruz, às 10 horas. Foi sepultada, em
cripta, no Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma,
se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-hajam.

Despedi-me de ti neste dia
Para nunca mais te ver;
desde há anos que te não via
sem mais nada de ti saber...

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

Vivaldo Terres

Saudades de ti e da Arquinha

CANALIZADORES

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho 514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile 514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Auberge Transition
514.481.0495
Casamentos civis
514.393.2113
Cidadania Canadiana 1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque 514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Multi-Ecoute
514.737.3604
Normas do trabalho
514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
1.800.277.9915
Protecção ao consumidor
1.800.387.1194
Protecção da juventude 514.896.3100
Regie ass. automobile 514.873.7620
Revenu Canada
1.800.959.7383
Revenu Québec
514.864.6299

LATINO

Que cansado de sofre e viver resignado!
Transformou-se em um fantoche!
Nesse mundo desgraçado!

Maria da Natividade Ferreira

aSTRÓloGo – CURaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

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 experiência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, eficácia e garantia: 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

falo
Português

** Horário sujeito a modificações

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 DA TERRA AO MAR
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
15:30 ANTES PELO CONTRÁRIO
16:15 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
16:45 A ALMA E A GENTE
17:15 O QUE SE PASSOU FOI ISTO
17:45 DOCUMENTÁRIO: América,
América...Chegamos todos bem
18:15 MAR PORTUGUÊS(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
22:15 A ILHA DE ARLEQUIM
23:45 GRANDE ENTREVISTA
00:15 FESTIVAL
RTP DA CANÇÃO 2010

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 DA TERRA AO MAR
03:00 BOM DIA PORTUGAL
FIM-DE-SEMANA
04:00 ZIG ZAG
05:30 A ALMA E A GENTE (R/)
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 FUTSAL
11:45 SURFTOTAL
12:00 ATLÂNTIDA (MADEIRA)
13:30 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
14:30 CONTRA INFORMAÇÃO
15:00 TELEJORNAL
16:00 A VOZ DO CIDADÃO
16:15 FESTIVAL
RTP DA CANÇÃO 2010
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O QUE SE PASSOU FOI ISTO
20:30 TELEJORNAL MADEIRA
21:00 TELEJORNAL - AÇORES
21:30 TRÊS CANTOS
23:15 TRÊS CANTOS (MAKING OF)
00:15 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
00:45 30 MINUTOS
01:15 LIGA DOS ÚLTIMOS

DOMINGO
02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG
05:15 EUCARISTIA DOMINICAL
06:15 EURODEPUTADOS
06:45 PAI À FORÇA(R/)
07:30 CONTRA INFORMAÇÃO
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 SÓ VISTO!
11:00 O QUE SE PASSOU FOI ISTO
11:15 EUROPA CONTACTO
11:45 ESTAMOS JUNTOS ESPECIAL ANIVERSÁRIO RTP
14:00 TELEJORNAL
15:15 FUTEBOL: LIGA SAGRES
SL.Benfica vs P.Ferreira
17:15 O ÚLTIMO PASSAGEIRO(R/)
18:30 CONCELHOS DE PORTUGAL
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL MADEIRA
21:00 TELEJORNAL - AÇORES
21:30 FUTEBOL: LIGA SAGRES(Dif)
Belenenses vs Sporting
23:15 EUROPA CONTACTO
23:45 FESTIVAL RTP DA CANÇÃO 2010

SEGUNDA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:16 ZIG ZAG
10:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
12:00 MISSÃO CIÊNCIA
12:30 O MEU BAIRRO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 NOTAS SOLTAS
16:15 GOSTOS E SABORES
16:45 MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. JERSEY
17:15 SÓ VISTO!(R/)
18:00 JOGO DUPLO
19:10 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
21:04 TELEJORNAL MADEIRA
21:41 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. JERSEY
22:15 PRÓS E CONTRAS
00:30 A HORA DE BACO
01:00 JOGO DUPLO

TERÇA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 JUNTOS PELA MADEIRA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 JUNTOS PELA MADEIRA
12:00 LUSOEXPEDIÇÃO AÇORES, ESTAÇÃO TERMINAL
12:30 O MEU BAIRRO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 30 MINUTOS
16:30 FESTIVAL RTP DA CANÇÃO 2010
Semi-final
18:30 MAGAZINE GOA CONTACTO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE GOA CONTACTO
22:15 TRIO D´ATAQUE
23:30 SERVIÇO DE SAÚDE
01:00 JOGO DUPLO(R/)

CLASSIFICADOS
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anúncios a partir de $9.00*
*A partir de $9.00 por semana. Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente.
Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência, Visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção.

EMPREGOS
Operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
514-820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
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
Chefe de equipa para trabalhar em
“pavé-uni”, asfalto, muros em pedra e relvado. Na Rive-Sud.
Sérgio 514-213-6539
Supra Plus Aluminium procura empregados para instalação de corrimãos e escadas de alumínio. Bom
salário. Giuseppe 514-881-1866
Precisa-se de condutor de classe
1 com um mínimo de 1 ano de experiência entre o Canadá e Estados-Unidos. 514-250-4341
Companhia de paisagismo procura
operários a tempo inteiro. Trabalho
na “Rive-Sud”. Bom salário. Exp.
não necessária.
450-462-2558 ou 514-244-5138
Companhia de paisagismo procura
homens para trabalhar nos jardins,
c/ alguma exp. de “pavé-uni”. Bom
salário. Ligue já. Sr. Fernandes:
514-554-0213 ou 450-641-7389
Operador de escavadora com
experiência. 514-992-1586

VENDE-SE

4 pneus de Inverno com jantes de
13po, usados. 514-571-1924
Apt. T3, à beira da Igreja Matriz.
Ponte da Barca. 514-254-3932

VENDE-SE

Restaurante todo equipado, 80
lugares, terraço, no meio das Laurentides. Investimento mínimo de
25,000$. John: 1-819-326-8803
Restaurante-Bar à venda, com
grande estacionamento e máquinas de “Poker”. 514-384-2516
2002 Honda Accord EX, prateado, 4 portas, pneus de Inverno;
169.000 km., todo equipado e em
boas condições preço, $6.000, negociável. 514.289.8941

ARRENDA-SE

Quartos, apartamentos e lofts comerciais. Manuel Picado:
514-296-7274 ou 514-843-6036
4 ½ em Longueuil, todo renovado,
chão em madeira, cozinha em cerâmica, casa de banho renovada.
$600/mês. Livre 1 de Abril.
450-656-0897

INFANTÁRIO

Lugares disponíveis para criança
entre 0 e 5 anos. Situado na rua
Papineau, próximo do metro Rosemont.
514-277-4611 ou 514-277-4578

RENOVAÇÕES

Faço juntas de gesso (gyproc) e
instalo gesso; pintura e renovações gerais.
Contacte Alexandre Carneiro
514-402-1620

VIDENTE

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

Companhia portuguesa
Precisam-se de homens para
trabalhar em Pavé-Uni e muros com
ou sem experiência na Rive-Norte
de Montreal. Transportes incluídos.
Salário conforme experiência.
Tel.: 514-692-5792 ou 514-692-5905

ARRENDA-SE OU VENDE-SE
Garagem, bate-chapa, pintura,
equipamento incluído. Capacidade
de 20 carros.
Situado no Boul. Henri-Bourassa,
em Ville St-Laurent.

514-927-9914

Avis de demande de dissolution
Avis est par les présentes donné que
Mme Maria Lucia Pereira, constituée
en vertu de la Loi sur les compagnies
(Québec) et ayant son siège social au
5663, 14e. Ave., Montréal (QC) H1X 2W3,
demandera au Registraire des entreprises
du Québec la permission de se dissoudre.
Signé à Montréal, le 2010-02-25.
Agência de aluguer de apartamentos

Econo Imeubles

Arrendamos o seu apartamento por 80%
do primeiro mês. Fazemos verificações de
referências, de crédito e na Régie.
Abertos 7 dias por semana.
Lasalle, Verdun, Lachine e Montreal
Falamos Italiano, Inglês e Francês.

Mauro: 514-653-9148
www.econoimmeubles.com

Problemas com o Computador 514-299-2966 - depois das 18h
ST-LÉONARD
Esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

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

ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem
Triplex, 3 x 61/2 todo renovado. terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

ROSEMONT

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

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

anedota
Um judeu, próspero empresário do ramo de confecções, ao queixarse com um amigo com quem conversava sobre as noites de insónias
que o atormentavam, recebe, e sem alternativas segue, o inevitável
conselho de contar carneirinhos. Alguns dias mais tarde, mais exausto
e deprimido do que nunca, reencontra o amigo que admirado com a
sua expressão abatida lhe pergunta: - Alguma coisa não correu bem?
- Esta história de contar carneirinhos, não sei se me está a fazer bem.
Veja lá. Na noite passada comecei a contá-los, só que ao chegar aos
dois mil passei a pensar na possibilidade de tirar a lã dos carneiros e
tecer vinte mil casacos. Isto foi suficiente para me fazer passar o resto
da noite sem dormir, preocupado em saber como iria conseguir vinte
mil forros para os casacos.

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS 1. Diz-se do cavalo cuja pelagem do pé direito é branca. Fixei a vista em. 2. Unidade de medida de distância, utilizada em
Astronomia. Grande desordem. 3. Filtros amorosos. Repercussão. 4.
Grande desejo, ânsia. Vestido ou xaile ordinário (pop.). 5. Posteriormente. Contracção da prep. em com o art. def. o. 6. Rua estreita e
curta que, em geral, não tem saída. Gafeirento. 7. 21ª letra do alfabeto grego. Permanência. 8. Breve interrupção da chuva. Nome da
letra R. 9. Relação. Engrandecer. 10. Vazias. Palpitação. 11. Deuses
protectores do lar e da família, entre os antigos Romanos. Converter
em soro.
Verticais 1. Faz desaparecer. Lâmpada potente de automóvel e
de outros veículos. 2. Os ramos ou a folhagem das plantas. Barranco
produzido por enxurrada (Brasil). 3. Que tem dimensões avantajadas.
Prender-se com elos. 4. Desvanecer. A si mesmo. 5. Norma social.
Pau fixado verticalmente no chão. 6. Manco. Imposto. 7. Antílope
russo de focinho grosso e rombo. Administração Regional de Saúde.
8. Instituto Camões (abrev.). Que tem os estames reunidos em dois
fascículos iguais. 9. Vassourar o forno, depois de aquecido. Saciar a
fome ou a sede de. 10. Segunda época do Paleogénico. Porto abrigado. 11. Ponho incomunicável. Lacrar.
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SOLUÇÃO CRUZADAS:

O sexto sentido de Estado
P
ortugal tem um governo que não se demite mas
acha que a oposição devia demiti-lo, e uma oposição que não o demite mas acha que ele devia demitirse.
Quando, na semana passada, o PS desafiou a oposição a
apresentar uma moção de censura ao Governo, a política
portuguesa ficou subitamente mais difícil de compreender. Os nossos políticos, que são pessoas bastante lineares,
curiosamente produzem uma política muito complexa.
Resumindo, o que se passa é isto: neste momento, Portugal
tem um Governo que não se demite mas acha que a oposição devia demiti-lo, e uma oposição que não o demite mas
acha que ele devia demitir-se. O primeiro-ministro deseja
controlar os jornais, mas não consegue evitar que os jornais
o descontrolem. E acusa os jornalistas de fazerem jornalismo de buraco de fechadura quando a porta está, na verdade, escancarada. Façamos uma história breve do que tem
sido o Governo de Portugal nos últimos anos. Primeiro,
Durão Barroso saiu, porque foi chamado pela Comissão
Europeia. Sócrates não sai mesmo que lhe chamem tudo.
Pelo meio, Santana também saiu, mas contra a sua vontade. Um sai porque quer, o outro sai sem querer e o último
não sai nem que toda a gente queira. Antes de Durão, já
Guterres saíra, porque tinha coisas combinadas e o Governo do País atrapalhava-lhe a agenda. Dos últimos quatro
primeiros-ministros, só 50% quis manter-se no lugar, facto
que imediatamente os torna suspeitos. O actual Governo
está mergulhado em escândalos de vários tipos. Quem
pode fazê-lo cair é o grupo parlamentar do PSD onde se

encontra, por exemplo, António Preto, mergulhado em
escândalos de vários tipos. Ou o Presidente da República,
Cavaco Silva, cujos amigos e membros dos seus anteriores governos se encontram envolvidos em escândalos de
vários tipos. O eleitor está em casa um pouco confuso, e
com razão: é difícil optar entre tantos escândalos. Qual dos
envolvidos em escândalos é o mais indicado para livrar
o País destes escândalos? Eis uma questão difícil. Bom,
sou capaz de me ter deixado levar pelo ambiente de suspeição que temos vivido. Vistas friamente, as acusações
ao primeiro-ministro acabam por ser frágeis. É difícil sustentar que Sócrates quer acabar com a comunicação social
quando verificamos que foi ele quem mais fez, nos últimos
tempos, pela leitura de jornais. Para sermos justos, teremos
de reconhecer que Sócrates acabou com os jornais, sim,
mas nas bancas. Acabou com eles porque, por sua causa, a
edição esgotou-se e teve de se fazer outra. Quem, no meio
de tudo isto, poderá conduzir o País? Quem nunca esteve
envolvido num caso obscuro, nunca teve cargos de responsabilidade em governos desastrosos, nunca recebeu dinheiro de Manuel Godinho? É possível que exista alguém que
corresponda a este perfil, mas terá certamente menos de 10
anos. E colocar um menor de 10 anos no
Governo do País poderá ter consequências
trágicas: o País ficaria de certeza sem rumo,
com o desemprego elevadíssimo, e manietado por uma crise profunda. Nem quero
imaginar o que poderia acontecer.

Ricardo Araújo Pereira

A devida comédia

O andor
T

odos somos, enfim, arrastados para um charco,
onde chafurdam antigos e actuais responsáveis
políticos e editoriais.
Era uma noite em Moscovo.
Enquadrado numa viagem oficial do Primeiro-Ministro
à Rússia, o Governo português oferecia jantar a toda a
comitiva no Hotel Kempinski. Perto das duas da manhã,
Sócrates sentou-se a uma mesa à conversa com meiadúzia de jornalistas. Eu, que tinha estado um bom tempo
a ouvir as deliciosas “estórias” contadas pelo José Milhazes, juntei-me ao tal grupo quando Sócrates já falava
de pôr jornalistas na ordem e disciplinar os patrões deles
- dentro da lei, claro - a bem da democracia e da saúde
do regime. Cada um esgrimiu argumentos como pôde e
quis, sem grandes excitações. Uns, que não lhe conhe-

ciam o registo azedo e a postura de quem engoliu um
bengaleiro, ficaram mais espantados. Outros encolheram
os ombros. O certo é que depois fomos todos dormir e
ninguém se lembrou de escrever uma crónica sobre o
assunto, indignado com as supostas “ameaças” do chefe
do Governo. Ora, quem ler a autobiografia de Katharine
Graham, a saudosa “patroa” do Washington Post antes,
durante e depois do Watergate, facilmente entenderá duas
ou três coisas simples: primeiro, todos os governos têm a
tentação do mando, uns mais refinados do que outros; segundo, um bom empresário da área jornalística não cede
nem pactua com tentativas de interferência; terceiro, os
jornalistas trabalham, investigam e reportam em liberdade o que, com rigor e preserverança, for considerado de
interesse público. Katharine, que nunca deixou de conviver em eventos sociais com presidentes, ex-presidentes e outros políticos de turno, sorria e passava adiante
a cada tentativa ou ameaça de beliscarem a empresa ou
condicionarem o trabalho jornalístico da sua redacção. O
Washington Post continuou a fazer o seu trabalho, sem
cair em miudezas, campanhas de carácter ou recurso ao
buraco da fechadura. Sabe-se como a história acabou:
Nixon ainda durou. Mas pouco. No momento que atravessamos, Portugal parece ter amanhecido fantoche de
si próprio. O nacional-jornalismo combate no terreno político e os políticos escrutinam a liberdade de Imprensa,
como se fossem especialmente dotados para tal. Hitler e
Estaline são trazidos à liça - e da tumba - à laia de comparação, sem memória, razão ou ensino primário. Magistraturas desacreditadas pedem o que não sabem ganhar
por respeito, independência e dever de ofício. Em Belém,
e nos edifícios limítrofes, há quem continue a falar nas
entrelinhas e por código sobre jogos políticos inchados
de indignação. Todos somos, enfim, arrastados para um
charco, onde chafurdam antigos e actuais responsáveis
políticos e editoriais, cuidando que a lama lhes é estranha
ou desconhecida.
Vai lindo o andor. Numa altura em que o País se empenha em replicar os piores momentos
da I República, não sei o que me assusta mais: se um Primeiro-Ministro
retorcido ou um jornalismo justiceiro.
Ou os dois.

Miguel Carvalho

HORIZONTAIS: 1. Argel, Mirei. 2. Parsec,
Caos. 3. Amavios, Eco. 4. Gana, Xairel. 5.
Depois, No. 6. Beco, Gafo. 7. Fi, Estada.
8. Aberta, Erre. 9. Rol, Exaltar. 10. Ocas,
Arfada. 11. Lares, Sorar.
VERTICAIS: 1. Apaga, Farol. 2. Rama, Biboca. 3. Grande, Elar. 4. Esvaecer, Se. 5.
Lei, Poste. 6. Coxo, Taxa. 7. Saiga, ARS.
8. IC, Isadelfo. 9. Raer, Fartar. 10. Eoceno,
Rada. 11. Isolo, Cerar.

MULHER ACTIVA
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“Querida, preciso de espaço!”:
a relação está em crise?
S
ejam compromissos de alguns meses ou de muitos anos, raras são as mulheres que nunca se confrontaram com este pedido da parte do companheiro.
Mas afinal, o que devemos fazer?
O pedido de mais ‘espaço’ é, infelizmente, algo
com que muitas de nós já nos deparámos por parte do
nosso companheiro.”Segundo a psicóloga Madalena
Alarcão, a predominância desta solicitação por parte do homem tem uma explicação: a mulher sobre-

põem as necessidades familiares às individuais com
maior à vontade do que o elemento do sexo masculino: “Na vida conjugal, há que articular desejos e
objectivos individuais com necessidades e objectivos
familiares, que são definidos ou sentidos como importantes e necessários pelo todo que a família ou o
casal constituem.” Ora, a dificuldade assoma quando
o peso de cada uma destas vertentes é divergente nos
dois elementos.
Não existe, a priori, nada de ‘errado’ neste pedido,
que pode ser tão-somente a solicitação de espaço individual que, como todos sabemos, também tem que
existir numa relação de casal, sendo preciso, nesse
caso, articular o ‘eu’ e o ‘tu’ (relativos às individualidades dos cônjuges) com o ‘nós’ do casal. Porém,
como não deixa de frisar a especialista, “é verdade
que, em certas circunstâncias, o pedido ‘dá-me mais
espaço’ pode significar a necessidade de maior liberdade para ter uma outra relação ou, pura e simplesmente, para acabar com a primeira relação; são, de
novo, as necessidades individuais a sobreporem-se
às necessidades/compromissos conjugais e/ou familiares, mas havendo, agora, um terceiro elemento em
jogo e/ou um desinvestimento da relação conjugal.”
Como avaliar a situação
Ora, o maior obstáculo com que a mulher se defron-

ta é saber qual o motivo real desse pedido: se está em
presença de uma maior necessidade do outro de traçar objectivos individuais, essenciais ao ser humano
e que não colocam em causa a relação, ou se esconde
um desinvestimento na relação ou a presença de um
terceiro elemento.
“A única forma de avaliar a situação é através da
capacidade do casal comunicar sobre essa mesma
necessidade”, reforça Madalena Alarcão, “ou seja, é
essencial que quem necessita do dito ‘espaço’ possa
explicar por que motivo e para quê precisa dele e
que quem se sente incomodado com tal solicitação
consiga explicitar de que forma se sente mal ou incomodado e como poderia sentir-se melhor.”
É óbvio que, de modo a que este tipo de comunicação se processe de forma saudável, ambos os elementos “sintam que podem confiar um no outro, se disponham a entender as necessidades e pontos de vista do
outro e a encontrar espaços e tempos para estarem
juntos, fazendo coisas que sejam agradáveis para ambos e que possam alimentar o ‘nós’ conjugal.”
Onde colocar o limite
“O limite está na capacidade de cada um aguentar
o pedido do outro e de o equilibrar com as suas próprias necessidades, ou seja, neste processo é fundamental que nenhum dos elementos se sinta perdedor,
quer porque deu ao outro espaço individual, quer
porque lhe deu espaço colectivo”, clarifica Madalena
Alarcão.
E se um dos elementos considera que o pedido do
outro reflecte a sua insatisfação face à relação, tem
de enfrentar o assunto de frente. No fundo, “é importante que o casal compreenda que, principalmente
hoje em dia, em que a individualidade é um valor
socialmente tão valorizado precisa de se sentir uma
totalidade (o dito sub-sistema conjugal, que abre o
espaço para a vivência partilhada das coisas boas e
más do quotidiano, dos sonhos, das necessidades,
dos valores, dos afectos compartilhados), mas precisa, igualmente, de espaço para que cada uma das
individualidades possa existir e desenvolver-se, seja
no trabalho seja no lazer.”
O problema é quando esta articulação não se faz
e o ‘todo’ anula as ‘partes’ ou estas (ou pelo menos
uma delas) dificultam ou impedem a existência do
‘nós’ conjugal.
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receita da semana

Sopa de peixe
com pimento

Ingredientes:
Dificuldade:
600g de corvina limpa; sal;
Preço:
50g de toucinho magro curaTempo: 45 minutos
do; azeite; 2 dentes de alho; 2
Origem: Portugal
cebolas; 600g de tomate maPessoas: 6
duro; 1 pimento verde; 6 batatas; pimenta; fatias finas de pão caseiro
Preparação:
Lave e corte o peixe aos pedaços. Tempere com sal e
passados 30 minutos coza-o coberto de água. Retire o
peixe com uma escumadeira e limpe-o da pele e espinhas. Reserve. Coe o caldo e reserve-o também.
Corte o toucinho às falhas finas e refogue com um pouco de azeite, os alhos picados e as cebolas cortadas
em meias luas. Quando a cebola começar a alourar
junte o tomate limpo e picado e o pimento às rodelas.
Refogue bem. Junte o caldo de peixe que reservou e
as batatas descascadas e cortadas. Tempere com pimenta e passados 10 minutos adicione o peixe limpo.
Apure em lume brando e rectifique os temperos. Sirva
o caldo em tigelas sobre fatias de pão e sirva o peixe e
as batatas à parte.

SUDOKu
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Sofia Martinho
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Teatro popular

O

s vários grupos da UTL (Universidade dos Tempos Livres)
juntaram-se e organizaram, no passado
domingo, uma “matinée” com o objectivo de angariar fundos para as suas
actividades.

Tiveram a participação da Tuna de
Oiro e do Grupo de Teatro, da responsabilidade de Filomena Amorim.
A Tuna de Oiro como sempre apresentou um reportório variado e de bom
gosto, à altura de que estamos habituados. O grupo de teatro popular com

muito talento fez rir a assistência toda
a tarde. O acto de variedades diversificado e interessante. A orquestra que
acompanha a Tuna e o grupo de teatro
conta com um novo elemento que veio
enriquecer o grupo. A pedido da senhora Amorim, o grupo de teatro da Igreja
Santo Ambrosio também veio dar o seu
contributo ao espectáculo com um sketch de um casamento muito estranho.
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Uma das novidades neste género de
acontecimento foi o das tasquinhas.
Havia a tasca dos abades que se chamava “cantinho dos três” e nos propunha entre outros petiscos, uma deliciosa “tripas à moda do Porto” cozinhada
pelo Pe. António, uma sopa de marisco, feita pelo Pe. José Maria, que era
de comer e chorar por mais e uns pas-

téis de bacalhau preparados pelo Pe.
Clifford, que não estavam nada mal.
Ao lado havia a tasquinha dos brasileiros que ofereciam salgados, tortas e a
doçaria que só eles sabem fazer, sem
faltar a famosa caipirinha. Uma outra
tasca popular era a da “sopa de Pedra”
e das malassadas. Uma tarde muito
agradável aonde compareceram mais

de trezentas pessoas. Muitos parabéns
à UTL, que no fundo é um “projecto
juntos para viver melhor”.

Antero Branco

Vamos comer juntos com “HATS”

N

a passada quarta-feira o “Vamos
Comer Juntos” acolheu o grupo
de Teatro Interactivo Seniores e Saúde
“HATS”, da Casa de São Cristóvão de
Toronto.

Após a refeição,
servida a mais de
duzentas pessoas, confeccionada
pela D. Olga e sua
equipa, que nos
serviu um requintado prato de bacalhau, gentilmente oferecido pelo
Mercado Sá & Filhos, um exemplo
a seguir pelas outras casas portuguesas.
O grupo HATS, apresentou-nos alguns
aspectos da vida quotidiana dos idosos.
O mais debatido foi sem dúvida alguma o da solidão e isolamento. O humano por natureza necessita de contacto
com os outros e de afecto. A falta de
contacto com um amigo, de um familiar ou de um colega diminui no idoso a
preocupação consigo mesmo, levando

por vezes a uma má alimentação, tanto em qualidade como em quantidade.
Apesar de necessitarmos de momentos
para estar sozinhos, ninguém gosta de
se sentir só, porque provoca desconforto emocional.
Foi um debate
entre os personagens do teatro e a
assembleia, muito
interessante e participativo, animado pela simpática
Lúcia Ramos. A
vinda do HATS a
Montreal foi graças a mais uma iniciativa da Universidade dos Tempos

Livres. O “Vamos Comer Juntos” já fez
um ano de existência e continua a preparar refeições todas as quartas-feiras.
Se quer ir comer juntos, inscreva-se na
secretaria da Missão até à terça-feira ao
meio-dia. Temos falta na comunidade
de mais intercâmbios, uma maneira de
nos conhecermos melhor.

Antero Branco

Breves
Segurança e atrasos
preocupam a 100 dias
do início da prova
O estádio Soccer City, em
Joanesburgo, acolhe de ontem a 100 dias o encontro
inaugural do Mundial2010
de futebol, mas, tal como outras infra-estruturas, regista
atrasos, numa África do Sul
ainda muito insegura. “Não
poderíamos começar o Mundial esta segunda-feira, pois
o Soccer City não está pronto e não poderíamos disputar
o jogo inaugural”, disse, na
semana passada, o secretário-geral da FIFA, Jerome
Valcke. Outro dos problemas
do primeiro mundial em África é a insegurança, apesar
do enorme investimento do
Governo sul-africano, que
comprou centenas de veículos de alta cilindrada e seis
helicópteros e outros meios
aéreos, canhões de água e
unidades de comando móveis, e admitiu ao serviço 55
mil novos agentes. Contudo,
as últimas estatísticas oficiais
revelam que são assassinados, por ano, mais de 18 mil
sul-africanos e 50 mil mulheres e crianças são violadas
em cada 12 meses.
O campeonato mais
português fora de
Portugal...
O futebol é, porventura, um
dos elementos que mais
evidencia a forte presença
da comunidade portuguesa
em Andorra, patente na Federação, árbitros e equipas
das duas divisões da Liga.
Em Andorra, que o Presidente da República, Aníbal
Cavaco Silva, visita oficialmente de sexta-feira a domingo, vivem cerca de 14
mil portugueses, segundo
estimativas de responsáveis da comunidade. “Se os
portugueses se juntassem
todos no Lusitanos, seríamos de certeza sempre
campeões”, afirma à Lusa
António Cerqueira, presidente do Futebol Clube Lusitanos, quarto classificado
da primeira divisão e que
este ano volta a sonhar com
a UEFA.
PT defronta China
A selecção defronta quartafeira a China, num dos 37
encontros de preparação
previstos para esta semana,
última data disponível para
testes antes das convocatórias para o Mundial2010 de
futebol. Com grande parte
do “núcleo duro” disponível
– à excepção de Deco, Bosingwa e Pepe, lesionados
–, o seleccionador português, Carlos Queiroz, tem
em Coimbra o último teste
antes do início do estágio. O
portista Silvestre Varela é a
única novidade na lista para
o encontro com a China, que
servirá para preparar o confronto com a Coreia do Norte,
a 21 de Junho, na segunda
jornada do Grupo G do Mundial. Este será o primeiro de
quatro jogos de preparação
antes do início da prova, com
a selecção nacional a defrontar ainda Cabo Verde (24 de
Maio) e os Camarões (01 de
Junho), ambos na Covilhã, e
Moçambique (08 de Junho),
já em Joanesburgo.

Sporting afasta
FC Porto do penta…

A

final o Benfica tem no
FC Porto e no Sporting
dois bons aliados na luta
pelo título nacional. Uma
semana depois de ter chegado à liderança do campeonato à custa
dos dragões, que golearam o Braga, a
equipa de Jorge Jesus agradeceu agora
a outro eterno rival a vitória que praticamente coloca os tetra-campeões nacionais fora da rota do título. Para agravar
a situação, os portistas estão mais longe
da Liga dos Campeões. A luta do título

C

parece agora limitada a Benfica – melhor ataque e melhor defesa – e a Braga,
enquanto o acesso à Liga Europa está
mais quente do que nunca. O Sporting
voltou domingo ao quarto lugar, iniciando a vitória com um golo de Djaló,
o 400º no campeonato. Mas são muitos
os candidatos aos lugares europeus, com
destaque para o Guimarães, que iniciou
a jornada com um triunfo importante
em Leiria, mas tanto Paços de Ferreira
como Rio Ave também são dois grandes
vencedores da ronda.
grande sucesso, por clubes do escalão
maior. Nuno Sousa apontou o golo do
empate do Fátima, o seu 12º clube, no
Cartaxo, casa emprestada do Carregado,
e já leva seis remates certeiros. Penafiel
também empata, assim como o Trofense, já o Portimonense continua a senda
de vitórias na sua luta para não deixar o
top da tabela, e o Santa Clara também
levou de vencida o seu encontro.

Sporting–FC Porto: Factura devolvida!

U

m leão renascido na quinta-feira
devolveu ao FC Porto a mais dolorosa das facturas. Se no futebol não
há vinganças, o acerto de contas terá
surpreendido até os vencedores, talvez
pela facilidade com que o conseguiram
do que o êxito em si. Esmagado na
Taça de Portugal na visita ao Dragão,
o Sporting recebeu e cilindrou o tetracampeão, acabando-lhe, praticamente,
com o sonho de chegar ao penta. Têm

os portistas muitas culpas no mau resultado conseguido, um punhado de
decisões próprias a lamentar, feridas
que se reabriram, mas não servem estes argumentos para diminuir o mérito
da vitória sportinguista. Num clássico
em que apareceu a lutar para recuperar
o quarto lugar, a equipa da casa foi melhor e fez jus ao triunfo, porque dominou todas as componentes da partida.

Fórmula 1: Terminaram os
treinos da pré-temporada

I

gualíssimo ao que se passou na parte da
manhã de domingo, Lewis Hamilton,
da McLaren Mercedes, guardou o melhor
tempo na parte da tarde e desta maneira fechou impecavelmente a pré-temporada
2010, num dia em que Barcelona estava coberta de um sol radioso e aonde os tempos
baixos e as simulações de voltas lançadas,
estiveram na ordem de trabalho e estratégias das equipas. O campeão do mundo
de 2008, Lewis Hamilton deixou atrás
de si o Australiano Mark Webber da Red
Bull, por apenas 24 milésimos. O segundo
mais rápido da manhã, Filipe Massa, ficou,
no conjunto, com o terceiro tempo depois
de ter perdido uma grande parte do treino
matutino devido a problemas de ordem
mecânica no seu Ferrari. O quarto melhor
do dia foi Adrian Sutil da Force India, seguido de Sebastian Vettel, que se ocupou
do novo modelo da Red Bull, durante todo
o período da manhã. Michael Schumacher,
Mercedes, terminou o seu dia de trabalho
na sexta posição, seguido pelo seu antigo
companheiro de equipa, agora ao serviço
da Williams, Rubens Barrichello. Michael
Schumacher, no final dos treinos, não deixou de dizer que estava muito confiante
para Bahrain, e salientou o trabalho dos
mecânicos que não têm descansado dia e
noite. Quanto ao MGP W01, o hepta-campeão do Mundo diz que está a progredir
impecavelmente e que os cronos feitos nos
treinos em nada mostram a realidade. O
novo recruta da Sauber, K. Kobayashi foi
o oitavo na tabela dos tempos. Caso curioso nesta final de testes, estes oito primeiros
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A idade e um posto…

om a idade da reforma
a ameaçar agora fixarse nos 67 anos, há jogadores que quanto mais velhos,
mais capacidade de trabalho
mostram. Carlos Pinto, do Chaves, e
Nuno Sousa, do Fátima, são dois bons
exemplos de longevidade. Ambos têm
36 anos, ambos se têm destacado a
marcar golos e ambos já passaram, sem

DESPORTO

coordenação de joão mesquita -

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 3 de março de 2010

ficaram apenas separados por um escasso
meio segundo. De sublinhar a interrupção
da sessão de treinos por cinco vezes com
a bandeira vermelha. Agora, ponto de encontro a 12 de Março, na primeira sessão
de treinos oficiais em Bahrain, ponto de
partida para esta temporada 2010.
Jacques Villeneuve na Stefan GP
Segundo nos foi possível saber, o Campeão do Mundo de 1997, Jacques Villeneuve, está mesmo de volta à Fórmula
1, como piloto da Stefan GP, devendo ir
a Colónia para modelar o seu assento. Tendo desde o início o apoio da Toyota, Zoran
Stefanovich garantiu Kazuki Nakajima
como primeiro piloto e continua a fazer
todos os esforços para conseguir um lugar
na grelha, a contar com as dúvidas que permanecem sobre a US F1, uma vez que não
pode desde já esperar pela Campus Meta
1, pois a equipa espanhola já encontrou um
novo proprietário. Stefanovish adiantou
que existiram conversações para juntar a
Stefan com a USF1, quando a equipa norte americana tiver a sua entrada directa no
Mundial de 2010, mas não deixou de dizer
que as negociações foram abortadas devido à pouca flexibilidade de certos responsáveis. “Não haverá mais comunicados
de imprensa a este sujeito, mas esperamos
impacientes de poder sermos autorizados a
mostrar a todo o Mundo a nossa equipa em
Bahrain” acrescentou. Quanto a nós, voltaremos para mais informações sobre o nosso piloto canadiano Jacques Villeneuve.

Hélder Dias

1-Benfica
2-Sp. Braga
3-FC Porto
4-Sporting
5-V. Guimarães
6-P. Ferreira
7-Nacional
8-U. Leiria

52
51
43
32
30
29
29
27

9-Rio Ave
10-Marítimo
11-Naval
12-Académica
13-Olhanense
14-V. Setúbal
15-Leixões
16-Belenenses

RESULtADOS
Sexta-feira (26 Fev)
U. Leiria-V. Guimarães
Sábado (27 Fev)
Naval-Marítimo
Sp. Braga-Olhanense
Leixões-Benfica
Domingo (28 Fev)
Académica-Rio Ave
P. Ferreira-V. Setúbal
Sporting-FC Porto
Terça-feira (02 Mar)
Nacional-Belenenses

27
26
25
23
19
16
15
11

próxima jornada
0-1
2-1
3-1
0-4
0-1
5-3
3-0
1-0

Sexta-feira (05 Mar)
U. Leiria-Leixões
Sábado (06 Mar)
FC Porto-Olhanense
Rio Ave-Naval
V. Setúbal-Sp. Braga
Domingo (07 Mar)
Marítimo-Académica
Belenenses-Sporting
Benfica-P. Ferreira
Segunda-feira (08 Mar)
V. Guimarães-Nacional

15:15
12:00
14:00
16:15
11:00
13:00
15:15
15:15

CalDeNSe
Experiência
Competência
Moda

A
V
P
8
3
0
6
6

TEL.: 514-849-1047
ViCTOR LUCAS

66 DULUTH ESTE, mONTREAL
Taça da liga

UEFA Europa League
Hertha Berlin 0-4 Benfica
Everton 0-3 Sporting

FINAL 03-20-2010
FC Porto vs Benfica

LIGA DOS CAMPEÕES: FC Porto 2-1 Arsenal | 2ª mão 09/03

Portugal vs China hoje às 15:45
TACA de PORTUGAL

Chaves - Naval
Rio Ave - FC Porto

1ª mão

2ª mão

24/03
24/03

14/04
14/04

liga de honra - LIGA vitalis
1-Portimonense
2-Beira-Mar
3-Oliveirense
4-S. Clara
5-Feirense
6-Aves
7-Trofense
8-Fátima

P
38
36
36
35
33
31
29
27

J V E
21 11 5
20 11 3
21 10 6
21 9 8
21 9 6
21 7 10
21 8 5
21 6 9

D
5
6
5
4
6
4
8
6

P
25
25
25
23
23
22
21
14

9-Estoril
10-Freamunde
11-Gil Vicente
12-Varzim
13-Chaves
14-Penafiel
15-Sp. Covilhã
16-Carregado

J V E D
20 5 10 5
21 6 7 8
21 6 7 8
21 4 11 6
21 5 8 8
21 4 10 7
21 5 6 10
21 3 5 13

II Divisão Portuguesa
Zona Norte
1-Moreirense
2-Tirsense
3-Gondomar
4-Vizela
5-Sp. Espinho
6-Ribeirão
7-Lousada
8-Lordelo
9-Paredes
10-Boavista
11-Vianense
12-Padroense
13-Lourosa
14-Merelinense
15-Vieira

47
37
34
32
28
25
25
24
24
24
23
23
21
20
15

Zona Centro
1-Pampilhosa
2-Arouca
3-Tourizense
4-Tondela
5-Sertanense
6-Mafra
7-Esmoriz
8-Praiense
9-Operário
10-Marinhense
11-União Serra
12-Ac. Viseu
13-Eléctrico
14-Monsanto
15-O.Bairro
16-V.Pico

42
36
35
34
32
32
32
31
30
27
25
23
21
21
20
16

Zona Sul
1-U. Madeira
2-Atlético
3-Louletano
4-Pinhalnovense
5-Lagoa
6-E. Amadora
7-Atl. Reguengos
8-Oriental
9-Pontassolense
10-Camacha
11-Real Massamá
12-Aljustrelense
13-Odivelas
14-Igreja Nova
15-Marítimo B
16-Santana

52
39
39
35
34
33
30
29
28
24
24
21
20
19
17
3

III Divisão Portuguesa
Série A

1-M. Cavaleiros
2-Mirandela
3-M. Fonte
4-Bragança
5-Valenciano
6-Limianos
7-Montalegre
8-Fão
9-Amares
10-Santa Maria
11-Marinhas
12-Morais

44
38
34
34
33
28
28
23
22
21
20
13

Série d

1-Pombal
43
2-Sourense
40
3-Anadia
37
4-F. Algodres
35
5-Mangualde
31
6-BC Branco
29
7-Gândara
29
8-Tocha
27
9-V. Mocidade
22
10-Penamacorense 13
11-Alcains
12
12-Nelas
9
Série G - AÇORES

1-Madalena
2-Capelense
3-Boavista S. Mateus
4-Santiago
5-Lusitânia
6-Angrense
7-U. Micaelense
8-Rabo Peixe
9-Barreiro
10-Flamengos

Série b

1-Amarante
2-Fafe
3-Joane
4-AD Oliveirense
5-Vila Meã
6-Leça
7-Famalicão
8-Rebordosa
9-T. Moncorvo
10-Serzedelo
11-Infesta
12-Pedrouços

Série c

35
34
34
33
32
30
29
25
24
20
19
10

1-Coimbrões
2-Avanca
3-Cinfães
4-O. Douro
5-Fiães
6-Candal
7-S. João Ver
8-P. Castelo
9-Cesarense
10-Milheiroense
11-Mêda
12-Sanjoanense

48
43
34
33
33
26
24
24
22
21
13
9

1-Juv. Évora
2-Pescadores
3-C. Piedade
4-Beira-Mar MG
5-Farense
6-Esp. Lagos
7-Fabril
8-Quarteirense
9-Moura
10-Castrense
11-U. Montemor
12-Lus. Évora

Série e

1-Torreense
2-Casa Pia
3-Alcochetense
4-Tojal
5-1º Dezembro
6-Oeiras
7-Peniche
8-Caldas
9-Sintrense
10-Portomosense
11-Gavionenses
12-O. Moscavide
43
36
33
29
28
24
20
19
13
8

34
34
32
31
30
30
29
29
26
23
19
7

Série f

Série G - MADEIRA

1-Caniçal
2-R. Brava
3-Andorinha
4-C. Lobos
5-Portosantense
6-E. Calheta
7-CF União
8-C. Canicense
9-Machico
10-1º Maio
11-Porto Cruz
12-Porto Moniz

44
38
36
34
32
28
26
20
19
17
14
14
37
34
32
30
28
26
25
20
19
17
12
6
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