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Relativismos
corrosivos

N

o mundo nada se cria. Tudo se
transforma, segundo Lavoisier.
Transformam-se as ideias e mudamse as pessoas. E o ritmo continua. E
diz-se que tudo é relativo. A teoria da
relatividade repousa sobre uma análise crítica das noções de espaço e de
tempo necessários pelas contradições
da mecânica e dos electromagnetismos clássicos. Isto na física de Einstein. O iminente Nobel estava porém
longe de imaginar que a essência da
sua teoria científica, seria utilizada
como salada, nas ementas com que os
políticos pretendem alimentar as suas
verborreias.
Refiro-me ao relativismo corrosivo.
Seja para contornar obstáculos que
emergem do pântano em que nos encontramos ou, apenas, tentando reduzir-lhe as consequências, adoçando
os problemas sem nunca lhe darem
soluções.
Encontra-se neste campo, a última
intervenção do Presidente da República numa entrevista concedida
à RTP (estatal), justificando a sua
inércia no referente à crise política e
constitucional que atravessa o país,
afirmando que o Presidente só deve
intervir em casos de grande gravidade
(sic). Pergunta-se então, de que serão
feitos os tais casos e que entenderá o
Presidente por grande gravidade.
Sem falar no Freeport e tantos ouContinuação na página 2

“Lei da Rolha”
cala militantes
O

XXXII Congresso do PSD, que
terminou domingo em Mafra,
aprovou uma alteração estatutária
proposta por Pedro Santana Lopes. O
documento determina a expulsão dos
militantes que apoiem, sejam mandatários ou protagonizem candidaturas adversárias às apresentadas ou apoiadas
pelo PSD.

A proposta – aprovada com 352 votos
favoráveis, 102 abstenções e 76 contra
– pune com a suspensão de membro do
partido até dois anos ou com a expulsão, os militantes que violem o dever
de lealdade do programa, estatutos,
directrizes e regulamentos do PSD, sobretudo se o fizerem nos 60 dias anteMosti Mondiale 2000
riores
a eleições.
1 octobre 2008
A Voz de Portugal

Ver Página 3

A alteração não agrada a nenhum dos
quatro candidatos à presidência do
PSD. Para Aguiar-Branco, esta não foi
uma “posição muito feliz”, acrescentando que apesar de não a considerar
“uma lei da rolha, uma asfixia”, não a
teria proposto nem votado.
Também Paulo Rangel disse que
Continuação na página 3

Serviço de análise do seu vinho
Vendem-se
GRAPOLO
barris novos,
D’ORO
importados de Portugal,

Mosti Mondiale 2000

35 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

39

cada

20 LITROS

em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

ATENçãO: SE NãO TEm SELO DA mOSTi
mONDiALE é PORqUE NãO é mOSTi mONDiALE

Para mais informações, contactar MARcO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831
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Relativismos corrosivos

AGENDA COMUNITÁRIA
Centro de acção
socio-comunitária de Montreal

O CASCM organiza, no quadro das actividades da 3a idade, uma sessão de informação cujo tema é a lei da habitação. Neste encontro
iremos abordar os direitos e responsabilidades tanto do proprietário
como do inquilino. Se tem problemas com o seu locatário ou proprietário não falte a este encontro que terá lugar dia 24 de Março às 14h15.
Para mais informações contactar: 514-842-8045

Festa da Marcha

A Associação Portuguesa do Canadá organiza no sábado dia 20 de
Março pelas 19h a Festa da Marcha animada por José Sousa com
uma feijoada à Minhota. Para informações e reservas: 450 668-5160
Gracinda, 514 844-2169 Notre Maison, 514 844-2269 A.P.C.

Sinistrados da Madeira

Anunciamos 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.

Almoço Pascoal

O Clube Portugal de Montreal organiza no dia 4 de Abril pelas 13h00
o almoço pascoal. Ao mesmo tempo será a apresentação nos novos
corpos gerentes do Clube Portugal. Este evento será animado pelo DJ
do Clube e haverá a presença do grupo folclórico Praias de Portugal.
Para reservas e informações: 514-844-1406.

CONCURSO AMADOR DE FOTOGRAFIA

A Embaixada de Portugal apresenta os seus melhores cumprimentos
e tem a honra de informar que, por ocasião das comemorações do
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, organiza, este ano,
com o gracioso patrocínio da TAP-Air Portugal, IBERICA TRAVEL e
ELCRO, um concurso amador de fotografia, intitulado A minha última
viagem a Portugal. O concurso está aberto a todos os Portugueses e
Luso-descendentes no Canadá, com um mínimo de 18 anos. A ficha
de inscrição e o respectivo regulamento estão disponíveis em http://
embportugalotava.blogspot.com.

pensamento da semana
“A pessoa exige a plenitude dos direitos e aqueles que lha negam não
podem arvorar-se em seus defensores”.
António José Saraiva

EFEMÉRIDES - 17 de março
1756 - Bento XIV canoniza a portuguesa Santa Joana, filha de D. Afonso V.
1928 - As Polícias de Informação de Lisboa e do Porto são fundidas e
colocadas sob a mesma tutela, abrindo caminho à criação da Polícia
de Vigilância e Defesa do Estado, primeira designação da PIDE.
1939 - É assinado o Pacto Ibérico entre as ditaduras de Portugal e de
Espanha.
1942 - É lançado à água o primeiro petroleiro português, o São Brás,
o maior navio construído no país. Holocausto. Começa a deportação
dos judeus de Lubliana, para o campo de extermínio de Belzec.
1943 - Holocausto. A Bulgária opõe-se à deportação dos judeus pelas
forças nazis, revogando o decreto que impunha o uso da estrela de
David.
1948 - O Reino Unido, a França, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo
assinam o acordo económico, social e militar.
1959 - Morre o poeta português António Botto, autor de “Baionetas
da Morte”.
1969 - Toma posse a primeira ministra israelita Golda Meir.
1975 - Posse do Conselho da Revolução, em Lisboa.
1976 - Morre o cineasta e encenador italiano Luchino Visconti, 70
anos, realizador de “Obsessão”, “Senso”, “Morte em Veneza”.
1978 - Incêndio na Faculdade de Ciências de Lisboa, edifício da antiga
Escola Politécnica. Alberto João Jardim assume a presidência do Governo da Região Autónoma da Madeira.
1988 - O Senado espanhol aprova o projeto de Lei que abre a televisão à iniciativa privada.
2005 - O Programa do XVII Governo Constitucional, liderado por José
Sócrates, é entregue na Assembleia da República.
2006 - O Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães pronuncia Fátima Felgueiras pela prática de 23 crimes de que estava acusada. A
autarca é proibida de sair do país e intimada a entregar o passaporte
brasileiro.

SPORTING CLUBE DE MONTREAL

Leilão

Devido ao encerramento do
SPORTING CLUBE DE MONTREAL, realiza-se um leilão no
domingo 28 de Março de 2010,
das 14h00 às 18h00, no 4671
Boul. St-Laurent, em Montreal.
O património clubista será leiloado às melhores ofertas.
Convidamos os ex-membros e simpatizantes, assim como a comunidade, a virem
adquirir uma recordação do Clube; Taças,
troféus, fotos, etc.
Todos os benefícios conseguidos
serão doados a uma obra comunitária
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tros exemplos, o que se passa em Portugal, com todas
as mentiras e manipulações fraudulentas do PM, em
desrespeito vergonhoso da Constituição do país, não
será considerado como grave? Ou terá de ser inventado um novo adjectivo aproveitando a triste submissão
da Língua Portuguesa a povos que não falam Português? Mas, fiel a si próprio, o Presidente deixa no ar
mais interrogações que respostas. E não convence.
Há todavia quem relativize a realidade e o silêncio
de certa imprensa, sobre o que se passa em Portugal.
É certo que o maior cego será sempre aquele que não
quer ver. Porque, trata-se do simples prolongamento
do processo de controlo estabelecido pelo Governo,
a fim de manipular tudo quanto se escreva ou diga,
pela submissão das direcções dos órgãos de informação a organismos e companhias estatais ou pelo Estado dirigidas directamente.
Poucos, muito poucos são os periódicos ditos independentes. Dignos representantes da liberdade de
expressão. Diz-se até, em forma de brincadeira muito à portuguesa, que as desenvolvidas reportagens
que implicam o PM e seus directos colaboradores,
são responsáveis pelo mau tempo em Portugal…Isto
porque Sócrates não quer que saia o SOL...
Ora, recusar ostensiva e vergonhosamente debater a
crise existente, é cumplicidade que só um partidarismo cego e imoral pode explicar.
Porque não se trata de um caso do tipo de crime
comum, como aquele onde estará implicada a mãe do
socialista Sócrates e todo o negócio escuro da com-
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Continuação da página 1

pra de um apartamento na rua Bramcamp em Lisboa.
Sobretudo, duma inexplicável pensão que usufruiu
desde 2008 no valor de 3 mil euros mensais quando,
o único trabalho conhecido e declarado, foi o de empregada doméstica, ou sopeira, como se dizia antes,
e do qual em 1998, último ano de actividade, declarou rendimentos inferiores a 250 euros... Donde vêm
então os descontos que lhe permitem auferir tamanha
pensão? A ser verdade, deveria ter trabalhado pelo
menos 15 anos com um salário de 3750 por mês, e
certas condições, a fim de poder obter os tais 3 mil
euros que mensalmente lhe paga o Instituto Financeiro da Segurança Social. Para onde terá descontado e
que funções desempenhou, à parte o tal emprego de
sopeira?
Labirintos matemáticos que somente a Independente seria capaz de decifrar mas, infelizmente, tiveram
de fechar a compassível universidade... Mais um caso
para o rol, inesgotável, dos vorazes predadores dos
erários públicos. O vírus da corrupção e da corrosão
ataca o Estado por todos os lados, retirando-lhe a legitimidade governativa e a credibilidade internacional. E não será, certamente, a Comissão de indagação
da AR, que vai eliminar o cancro generalizado que se
instalou na coluna vertebral do Governo. São apenas
cuidados paliativos de curta duração. O alastramento
da podridão atingiu as células do bom-senso.
É imperioso uma acção concertada e cerce.
Para voltarmos a ser Portugal.

Raul Mesquita

Adopção internacional é quase inexistente

E

m 2008, apenas quatro crianças portuguesas
foram adoptadas por uma família estrangeira.
As quatro foram para França. “Há cada vez menos
crianças a sair do País, porque há cada vez menos
candidatos”, disse à agência Lusa a responsável do
Instituto de Segurança Social, Isabel Pastor.
Amaioria das adopções internacionais, segundo a

responsável, são feitas por portugueses residentes no
estrangeiro.
No sentido inverso a situação é a mesma. No ano
passado, apenas 12 meninos estrangeiros encontraram um lar em Portugal.
Ainda assim, segundo Isabel Pastor, o terramoto no
Haiti chamou a atenção para a adopção de crianças.

Abusos sexuais denunciados
O

s escândalos sexuais envolvendo a Igreja Católica alemã não param de crescer. As últimas revelações dão conta de abusos sobre menores do coro
da diocese de Ratisbona (ou Regensburg), dirigido durante trinta anos por Georg Ratzinger, irmão do Papa
Bento XVI. Três antigos membro desse coro afirmam
ter sido abusados e espancados nos anos de 1960. Os
casos de pedofilia foram confirmados por Clemens
Neck, porta--voz da diocese da cidade onde o Papa ensinou teologia de 1969 a 1977. Neck frisou que não há queixas actuais, e ainda
que todos os casos conhecidos tiveram
lugar antes da entrada em funções do irmão do Papa como director musical da
Catedral de Ratisbona, em 1964. Mas
esta informação contraria uma outra
avançada pela diocese, quando confirmou ter contratado um advogado para
fazer a “clarificação sistemática” das
queixas de abusos sexuais entre 1958
e 1973. Alegadamente, os responsáveis
pelo assédio aos meninos do coro, entretanto falecidos, foram descobertos e
afastados de funções. Um deles terá sido condenado a
dois anos de cadeia em 1958, tendo o outro sacerdote
passado 11 meses na prisão, em 1971. Georg Ratzinger, de 86 anos, declarou à rádio da Baviera que durante os seus anos de chefia do coro não teve conhecimento de quaisquer abusos. O Vaticano, por seu lado,
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Breves
Cinco mil crianças
protegidas
São já 5000 crianças abrangidas pelo Plano DOM –
Desafios, Oportunidades e
Mudanças, num total de 150
instituições. O trabalho faz
parte de um conjunto de iniciativas para reformulação
do sistema de protecção de
crianças e jovens em risco,
objecto de uma medida aplicada pelos tribunais e pelas
comissões de protecção de
menores.
Segunda-feira foi
último dia para o IRS
Segunda-feira foi o último dia
para entrega em papel da
declaração de IRS dos contribuintes que em 2009 receberam rendimentos de trabalho
dependente e/ou de pensões.
A submissão online, que continua com algumas dificuldades devido ao bloqueio do
site www.portaldasfinancas.
gov.pt, poderá ser feita até 15
de Abril. As outras categorias
podem entregar as declarações online de 16 de Abril a
25 de Maio e, em papel, de
16 de Março a 30 de Abril.

Projecto junta Voluntários
para limpar a Floresta
Portuguesa

O

projecto “Limpar Portugal”, que
pretende reunir no próximo dia
20 de Março voluntários
para a limpeza de florestas
e zonas verdes e promover
a sensibilização de todos,
já conta com milhares de
voluntários. Todos os interessados podem juntar-se a
esta iniciativa e ajudar a “limpar a floresta portuguesa num só dia”
Segundo o site do projecto, partindo
do relato de um projecto desenvolvido
na Estónia, em 2008, um grupo de amigos decidiu colocar “Mãos à Obra” e
propor “Vamos limpar a floresta portuguesa num só dia”. Como consequên-

Mesquita faz 25 anos
LISBOA. O primeiro-ministro
assinalou domingo os 25
anos da Mesquita de Lisboa.
José Sócrates reafirmou o
“respeito absoluto” do Governo pela liberdade religiosa.
Igualdade
entre géneros
O Parlamento Europeu começou o debate de uma
proposta da euro deputada
Ilda Figueiredo, que incentiva os Estados-membros
para as boas práticas contra a discriminação.

cia, “em poucos dias estava em marcha
um movimento cívico que conta já com
dezenas de milhares de voluntários registados”.
Com vista a promover a educação ambiental e reflectir sobre a problemática

do lixo, do desperdício, do ciclo dos
materiais e do crescimento sustentável,
o projecto “Limpar Portugal” pretende, através
da participação voluntária
de pessoas particulares e
de entidades privadas e
públicas, limpar a floresta
portuguesa no dia 20 de
Março de 2010, removendo todo o lixo
depositado indevidamente nos nossos
espaços verdes.
Quem quiser ajudar como voluntário só tem que consultar a área “Como
posso participar?” no site do projecto.
A iniciativa também está aberta a parcerias com instituições e empresas, públicas e/ou privadas, que estejam interessadas em dar o seu
apoio ao movimento através
da cedência de meios (humanos e/ou materiais).
Esta iniciativa conta com
o apoio de altas individualidades, entre as quais o
Presidente da República, o
Ministério do Ambiente e do
Ordenamento do Território,
que irá “disponibilizar apoio
técnico, garantir o cumprimento da legislação relativa a gestão e
transporte de resíduos bem como o seu
encaminhamento mais adequado”, e de
entidades de vários quadrantes, esperando alcançar os 100.000 voluntários
mobilizados por todo o país.

NOTÍCIAS

“Lei da Rolha”
cala militantes

3

Cont.
da página 1
“pessoalmente nunca aprovaria nem proporia uma
medida destas”. Passos Coelho duvida da constitucionalidade da medida, dizendo que “as pessoas devem poder divergir se assim o quiserem”.
Castanheira Barros sublinha que “a liberdade de
expressão deve ser total em toda e em qualquer circunstância”.
Já a líder cessante, Ferreira Leite, acha “muito bem”
haver sanções para militantes que discordem da direcção. Sem surpresas, Santana Lopes diz que a norma não é uma “lei da rolha”.

Restrições
geográficas na net

G

eoblocking contraria o acesso livre a conteúdos online Alguns especialistas afirmam que
este método fere o princípio da abolição das fronteiras.
“Este vídeo não está disponível no seu país.” Quantas vezes já se deparou com esta frase nomomento
em que tenta aceder a conteúdos na Internet? Chamase geoblocking (bloqueio geográfico) e em diversos
sites implica restrições em função da localização
geográfica do utilizador, através do reconhecimento do IP do computador. O problema afecta países
como o Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Roménia,
entre outros. Algumas queixas dão conta de que o geoblocking os impede de aceder a conteúdos do seu
próprio país pelo facto de se encontrarem em território estrangeiro. Para vários especialistas em novas
tecnologias ouvidos pela agência Lusa, as restrições
geográficas de acesso, motivadas por interesses comerciais ou políticos, ferem um dos princípios fundadores da Internet: a abolição das fronteiras. De acordo com António Granado, blogger do Ponto Media,
este tipo de mecanismo “contradiz” a ciberfilosofia,
configurando “um problema de restrição no acesso à
informação”.

4 AQUI CANADÁ
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- coordenação de miguel félix

Um “747” para
ir ao aeroporto

A

Sociedade de transporte de Montreal (STM) e os
Aeroportos de Montreal (ADM) apresentaram a
criação de um novo serviço de autocarros com paragens limitadas, o circuito 747, que ligará a baixa
da cidade ao aeroporto Montreal-Trudeau em 20 a
35 minutos, conforme as condições da circulação. A
nova linha de autocarro 747 Expresso, cujo início da
exploração é prevista para 29 de Março, estará em
serviço 24 horas por dia e 365 dias por ano. Durante
os períodos de alto tráfico, as partidas serão asseguradas a todos os 20 minutos. O serviço será oferecido

Jardins-escola religiosos: Tomassi muda de ideia

V

inte e quatro horas depois de ter justificado o facto que jardins-escola subvencionados se dão uma
vocação religiosa, o ministro da Família, Tony Tomassi, fez uma viragem de 180 graus. “Doravante, o ensino da religião não será aceite na rede de jardins-escolas
subvencionados”, afirmou em conferência de imprensa. Pelo menos uma vintena de CPE e jardins-escola
privados a 7$ ensinam a religião às crianças, segundo
verificações correntes do ministério da Família. Tony
Tomassi reconheceu que o ensino da religião “não é
ilegal” nos infantários. O Ministério tem uma série de
exigências a respeito do programa educativo que deve
adoptar qualquer jardim-escola, mas nenhuma baliza
existe em matéria de ensino religioso. As coisas vão
mudar, na sequência da onda de protestos levantada
por divulgações, sobre a existência de jardins-escola a
vocação religiosa. Funcionários do Ministério encon-

trarão os gestores destes estabelecimentos de modo a
que a religião seja banida. Tony Tomassi quer igualmente proibir a qualquer CPE e qualquer jardim-escola
privado, subvencionado, que seleccionem as crianças
com base na sua religião, antes do seu lugar na lista de
espera. A proibição de ensinar a religião poderia ser
consagrada num regulamento ministerial. Na véspera,
o ministro tinha dito julgar aceitável que jardins-escola subvencionados ensinem a religião, como o Islão e
o Judaísmo, porque são “a continuidade do meio familiar”. Tony Tomassi indicou que o Oasis Bout’chou de
Laval não inicia as crianças ao Islão, mesmo se é gerida
por uma associação islâmica. Contudo, disse-se preocupado pelos casos de Beth Rivkah, um jardim-escola
dirigido pelo rabino ultra ortodoxo Yosef Minkowitz,
e de Maïmonide, que oferece “uma iniciação aos rituais judaicos sefarditas”.

Aumento da TVQ: uma medida
equitativa, diz Clément Gignac

aos 30 minutos, de noite e de dia, excepto em horas
de tráfico. Durante as horas da noite, entre as 2:00 e
5:00 da manhã, o serviço estará mesmo assim assegurado, uma vez por hora. As paragens foram previstas na estação de metro Lionel-Groux, no sudoeste
de Montreal, na Estação Central, na estação de metro
Berri-UQAM, e na Estação de autocarros de Montreal, na baixa da cidade. Outras paragens estão planeadas para os hotéis e principais atracções turísticas,
no centro da metrópole. Os utentes desta linha 747
poderão utilizar o serviço com uma carta autocarrometro (CAM) regular ou a tarifa reduzida. Os títulos
de transportes TRAM das zonas 1 a 8, bem como as
cartas CAM especiais de um dia ou três dias também serão admitidos na linha 747. Os viajantes terão
a possibilidade de comprar, no autocarro, um título
especial de 7$, dando acesso ao metro e a todos os
serviços de autocarros da STM durante um período
de 24 horas.

A

taxa de venda provincial é provavelmente a maneira
mais equitativa de aumentar os rendimentos, disse o
ministro do Desenvolvimento económico do Quebeque,
Clément Gignac. Durante muito tempo economista, o senhor Gignac não queria presumir decisões do seu colega
Raymond Bachand no próximo orçamento. Chamado
a comentar a informação publicada, sublinhou contudo
que o aumento da TVQ seria o gesto mais neutro para

os contribuintes. “Os documentos produzidos pelos economistas mostram que, de todas as formas de taxas, de
impostos, é a taxa de venda que tem menos impacto negativo”, disse o ministro. “De acordo com os economistas Luc Godbout e Pierre Fortin, até teria um impacto positivo, dado que favorece a poupança. Se pegamos no seu
cheque de pagamento, não pode fazer nada. Se passamos
pela taxa de venda, pode decidir de poupar…”.

Partidos políticos disputam-se o voto dos imigrantes

R

ecentes previsões segundo as quais as minorias
visíveis dominarão dentro em breve a população
das cidades canadianas, não surpreendem os estrategas políticos dos três mais importantes partidos do
Canadá, que já se disputam uma luta firme para obter
os seus votos. Assim, os partidos políticos nacionais
elaboraram todos estratégias dinâmicas para seduzir
estas populações imigrantes, crendo deter, graças ao
seu apoio, a chave do poder nas próximas eleições. É
de resto o parecer do sociólogo Keith Banting, da Escola das políticas públicas da Universidade Queens

de Kingston, em Ontário. “As minorias visíveis estarão no meio das próximas eleições”, disse. Estatística
Canadá considera que daqui a 2031, cerca de metade
dos Canadianos de 15 anos e mais terá nascido no estrangeiro ou terá pelo menos um pai nascido fora do
Canadá. O número de imigrantes terá provavelmente
duplicado daqui até lá e a maioria dentre eles viverá
em cidades, particularmente em Montreal, Toronto e
Vancouver. Especialista das sondagens e presidente
da firma Harris-Decima, Allan Gregg fala mesmo de
redefinição do mapa político do país.
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Muito Bons Somos Nós

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Deverá começar a pensar mais em si. Viva o
presente com confiança!
Saúde: O seu corpo precisa de descanso, faça o que ele
lhe pede. Dinheiro: Evite ser precipitado no que toca à
gestão dos seus rendimentos.
Número da Sorte: 22
Números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação. Amor: Clima romântico e sentimental na
relação afectiva. Saúde: Atravessa uma fase de nervosismo e stress. Aprenda a perdoar-se a si próprio!
Dinheiro: Não arrisque em negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente.
Número da Sorte: 54
Números da Semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: A Estrela, que significa Protecção,
Luz. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada.
Opte por fazer aquela viagem há muito planeada. Que a
leveza de espírito seja uma constante na sua vida!
Saúde: Fase de fadiga excessiva. Descanse mais.
Dinheiro: Não se esforce demasiado, pense mais em si.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa,
mas seja mais compreensivo.
Saúde: Poderá sofrer de stress. Mantenha a calma. Preocupe-se com aquilo que você pensa sobre si próprio,
faça uma limpeza interior.
Dinheiro: Terá de controlar esse seu instinto materialista.
Número da Sorte: 38
Números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte em movimento. Amor: Não se intrometa em relações
alheias pois poderá ser mal interpretado. Deite fora tudo
o que o prejudica e tudo o que está a mais dentro de si.
Saúde: Atravessa uma fase equilibrada neste campo.
Dinheiro: As suas capacidades de concentração no trabalho poderão trazer-lhe alguns bons resultados.
Número da Sorte: 10
Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se
preocupar com as pequenas atribulações diárias. Que a
clareza de espírito esteja sempre consigo!
Saúde: Pratique exercício físico suave para relaxar.
Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos.
Número da Sorte: 51
Números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projectos
Amor: É provável que atravesse um período um pouco conturbado. Viva de uma forma sábia. Saúde: Não
abuse da sua vitalidade e das suas energias pois poderá
ficar exausto. Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os
colegas de trabalho e poderão daí advir algumas oportunidades que
deve saber aproveitar.
Número da Sorte: 68
Números da Semana: 20, 47, 6, 23, 45, 9

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem todos os momentos
a dois. É através do exercício diário da bondade que se
pode tornar uma pessoa verdadeiramente realizada!
Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física. Dinheiro:
Conserve todos os seus bens materiais com zelo e cuidado.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 24, 17, 46, 31, 9, 11

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Faça um jantar especial e muito romântico
para a sua cara-metade. Saúde: Procure não andar
muito tenso. Aceite os erros dos outros e os seus.
Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma factura que
não esperava.
Número da Sorte: 14 Números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez
Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em
quem confie verá que se sentirá bem mais leve.
Saúde: Seja paciente quando o comportamento dos
outros não corresponder às suas expectativas. Relaxe
um pouco mais. Dinheiro: Período em que terá uma boa segurança
financeira.
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso. Amor: Organize um jantar para juntar
os seus amigos. Nunca perca a esperança nas pessoas,
invista nelas! Saúde: Momento calmo e sem preocupações. Dinheiro: Não haverá nenhuma alteração signifi-

cativa.
Número da Sorte: 16 Números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe o seu
próximo. Só erra quem está a aprender a fazer as coisas
da maneira certa! Saúde: Tendência para problemas de
memória. Dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu
dinheiro para não deixar o barco afundar-se.
Número da Sorte: 9 Números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

Complexo de inferioridade
E
screvo-vos no domingo – e, como tem acontecido
de há tantos domingos a esta parte, chove copiosamente. Alguns acham graça: dispensados de mergulhar no trânsito, põem-se à janela a ver a chuva cair,
como se a sua casa, o seu ecrã plasma e o seu bacalhau
com natas fossem ameias de uma fortaleza que nada
alguma vez abalará a um domingo. Para mim, é um
pequeno desastre. Este era o meu domingo: o domingo
em que se disputava um torneio essencial para a escolha da selecção que o meu clube de golfe enviará ao
campeonato nacional do meu escalão – e, se é verdade
que acabei por jogar os 18 buracos
da ordem, persuadindo dois mártires
a caminhar comigo sob a chuva e a
trovoada, também o é que a prova em
si foi cancelada e, bem vistas as coisas, o meu domingo se estragou.
Às vezes tento explicar a um incréu
o que é que, no golfe, chega para
arrancar-me da cama a um domingo
de madrugada e fazer-me enfrentar
o frio, o vento, a chuva e os trovões
para percorrer oito quilómetros a
bater com um pau numa bola. Quase sempre se riem. Eu digo-lhes: “O
golfe não é só um desporto, mas uma
filosofia.” Falo-lhes da insana dificuldade do jogo. Falo-lhes das páginas que Faulkner
e Wodehouse e Updike lhe dedicaram. Falo-lhes do
convívio quase religioso com outros pacientes da mesma obsessão. Falo-lhes da perfeição daquele exercício
físico, do equilíbrio mental a que ele nos desafia, das
proezas que nele conseguimos e dos imensos desaires
que nele experimentamos. Riem-se. O golfe é um jogo
de velhos, dizem. Um jogo de ricos. Um jogo de palermas. E eu, para não erguer as mãos aos céus e parafrasear o Cristo: “Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o
que dizem”, rio-me com eles.
Portanto, não é de literatura que me socorrerei para
explicar-vos porque é que a candidatura de Portugal
à organização da Ryder Cup 2018 é, de facto, um imperativo nacional. Socorro-me de números. Erguida
sobre um investimento infinitamente menor do que o
necessário (por exemplo) para um Europeu de Futebol, a Ryder Cup pode ter um impacte directo na nossa economia acima dos 250 milhões de euros (como
aconteceu em 2006, quando se realizou na Irlanda) e
um impacte indirecto que pode ir até mil vezes esse
valor. Trata-se, afinal, do terceiro maior evento des-

portivo do mundo em termos televisivos, chegando a
180 países – e é nesses países que quase 1,5 mil milhões de espectadores se dariam conta do milagre que
é, em Outubro, mês em que se disputa a prova, haver
um país ocidental repleto de campos de golfe belíssimos, de hotéis fantásticos, de praias convidativas e,
entretanto, de sol maravilhoso.
Não será fácil. A candidatura da Holanda parece frágil, mas a Suécia, a Alemanha e a Espanha têm tradições competitivas com que não podemos sequer
sonhar. Por outro lado, tanto na Suécia como na Alemanha já faz frio em Outubro, o que
poderá fazer pender a balança para
os três candidatos do Sul: França,
Espanha e Portugal. A França é um
pretendente fortíssimo: tem bastante
tradição competitiva, tem experiência organizativa e tem algum sol.
Mas, se o bom tempo for essencial,
como parece que será, Espanha e
Portugal levam vantagem. Ora, se
ambos têm calor e experiência organizativa, Espanha já foi o palco
da única edição europeia da prova
disputada fora das ilhas britânicas
(1997). Resta Portugal. Problema:
Portugal é, com Espanha, candidato à organização do Mundial de futebol desse mesmo
2018 – e em nenhum caso a Ryder Cup Europe permitirá que as competições se cruzem.
É claro que, se Portugal possuísse um jogador de
topo, era mais fácil fazer vingar a sua candidatura. É
claro que, se Portugal tivesse mais do que os 20 mil
golfistas que tem, poderia muito mais eficazmente obter esse major boost para a sua desgraçada economia.
É claro que, se os portugueses acompanhassem aquele
que é agora o desporto em mais acentuado processo
de globalização, era incomparavelmente mais simples
provar que qualquer prova golfística aqui realizada seria um sucesso. Mas não. Preferimos rir-nos de quem
gosta de golfe, um jogo com 250 anos de tradição (e,
aliás, inventado pelos pobres, ao contrário do futebol).
Preferimos interpor providências cautelares para salvar três pinheiros podres (como aconteceu no Jamor),
obstruindo a construção de uma infra-estrutura modelar para a formação de jogadores. Preferimos mandar
fechar um campo de treinos perfeito (como aconteceu
nas Amoreiras) só porque não gostamos de
ver os ricos brincar. Preferimos exercer o
nosso velho ressentimento, a nossa velha
inveja, a nossa velha ignorância. Somos assim.

Joel Neto

O Dia Internacional
da Mulher na APC
O
A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 17 de março de 2010

ano passado, muitos falaram dos
festejos do Dia Internacional da
mulher na Associação Portuguesa do
Canadá, que era bastante diferente de
todos os outros. Este ano, em vez de
beber um copinho ou dois, comer e
dançar, a APC decidiu festejar à sua
maneira. Sendo o único homem a poder estar na sala, senti bastante solidão,

COMUNIDADE

A Hungria no Chez le Portugais

N

estes tempos bastante difíceis economicamente, todos devem inovar para atrair a
clientela. Henrique Laranjo, do Chez le Portugais, tem sempre ideias bastante originais para
dinamizar a comunidade, e adora apresentar
coisas diferentes. Desta vez, introduziu as culturas musical e gastronómica à sua clientela.
Sexta-feira passada, tive o prazer de estar presente para uma noite romântica, que decorreu
ao som de músicos húngaros. Se quer viver
esta experiência haverá sexta-feira dia 26 de
Março mais outra noite húngara.

Sylvio Martins

Cápsula teatral: Quim Barreiro VS Rosinha

7

mas a noite esteva bastante animada
com os vários espectáculos que decorreram durante a noite, dedicados à
mulher. Apreciei bastante, mas a única
crítica é que a sala é bastante pequena para este evento e, mesmo se é num
ambiente familiar, seria bom ter mais
pessoas para ver o desenrolar desta
noite. Parabéns aos organizadores e esperamos que vão continuar este género
de festejos por muitos anos.

Sylvio Martins

De 1 de Abril a 10 de Junho
Grande jantar de gala de
6 serviços preparado pelos
nossos chefes João e Miguel

acompanhado por uma degustação de vinhos
tintos, velhos desde 1968, e Portos desde 1910

Quarta-feira 31 de Março pelas 19h

o restaurante solmar do Velho Montreal festeja o seu 38º Festival Abril em
Portugal. consta na ementa novas e atraentes sugestões dos nossos chefes,
variados pratos de grelhados na chama à vossa mesa, enquanto se deixam
embalar ao som do Fado. durante este 38º Festival de Abril em Portugal do
restaurante solmar, poderão ouvir o pianista-cantor de renome internacional
Fernando d’Almeida, vindo do famoso hotel Lindner na suíça, após ter passado
o mês de dezembro no não menos famoso reid’s Palace, da ilha da Madeira.
Fernando d’Almeida juntar-se-á a J. João, Luís costa e vários outros artistas
portugueses, que se encontram actuando no Festival Abril em Portugal no
restaurante solmar. Venham constatar porquê, desde há 38 anos, o Festival
Abril em Portugal do solmar é o padrinho das mais belas saídas nocturnas no
Velho Montreal. A descobrir também os especiais das 12h às 23h incluindo caça
canadiana na sauvagine - 115 rua st-Paul e. rés-de-chão e esplanada exterior.
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3º Presidente de Portugal
1915-1917

Bernardino Luís Machado Guimarães
olítico português, natural do Rio drático, em 1879. Eleito par do reino
de Janeiro (Brasil). Foi Presidente pelo corpo catedrático da Universidade
da República Portuguesa entre 1915 e de Coimbra, em 1890, exerceu a seguir
o cargo de director do Instituto Industrial e Comercial. Foi grão-mestre da
Maçonaria.
O seu interesse pela política levá-loia a filiar-se no Partido Regenerador,
em 1882. No seguimento da carreira
política então encetada, foi ministro da
pasta das Obras-Públicas, Comércio e
Indústria em 1893. Bernardino Machado aderiu posteriormente ao Partido
Republicano, ascendendo a presidente
da sua direcção em 1903. Implantada
a República, em 1910, foi ministro dos
Estrangeiros (1910-1911), embaixador
no Brasil (1912-1914) e presidente do
1917, e entre 1925 e 1926.
ministério (1914 e 1921). Foi eleito
Formou-se em Ciências na Univer- Presidente da República, pela primeira
sidade de Coimbra em 1875 e, nesse vez, em 1915. Deposto em 1917 pela
mesmo ano, fez o doutoramento com revolução sidonista, foi novamente
a tese «Dedução das Leis dos Peque- eleito em 1925. Um ano depois, seria
nos Movimentos Periódicos da Força destituído do cargo pelo golpe militar
Elástica». Tornou-se professor cate- de 28 de Maio.

P

4º Presidente de Portugal 1917-1918

Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais
olítico e militar português, natural tendência que se acentuou à medida que
de Coimbra. Matemático brilhante, cresceu a sua impopularidade, provocaapós a conclusão do seu curso, na Uni- da pela crise económica e social e pelas
versidade de Coimbra, leccionou, como numerosas perdas de vidas portuguesas
professor catedrático, a disciplina
de Cálculo Diferencial e Integral.
Iniciou a sua actividade política
nos parlamentos e nos executivos
da I República, sendo ministro do
Fomento e das Finanças entre 1911
e 1912. Passou vários anos em Berlim, onde foi ministro de Portugal
até 1916. Data dessa altura a sua
simpatia pela Alemanha e a sua
oposição à entrada de Portugal na
I Guerra Mundial ao lado dos aliados. Regressado ao país, liderou o
golpe militar que levou o seu nome
e que derrubou o governo da União
Sagrada, partidário do esforço de
guerra português. Instaurando uma
ditadura militar, governou o país
entre Dezembro de 1917 e Dezembro de 1918 sem, no entanto, debelar a crise em que o encontrou, nem
conseguir resolver os problemas
decorrentes da participação no confli- na frente de batalha europeia nesse ano
to mundial. De forte vocação para a de 1918 (batalha de La Lys). Atraindo
chefia carismática, Sidónio tentou criar a oposição dos principais partidos repuum regime à sua medida, que designou blicanos, da imprensa e dos meios opepor República Nova, por oposição à rários, a base de apoio do sidonismo enRepública Velha. Num curto e contur- fraqueceu e deslocou-se cada vez mais
bado consulado, promulgou legislação para a direita monárquica e católica. Foi
variada e introduziu o sufrágio univer- assassinado em Lisboa, na estação de
sal, fazendo-se eleger Presidente da comboios do Rossio, a 15 de Dezembro
República em Abril de 1918. Exerceu o de 1918.
poder de forma autoritária e repressiva,

P
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Parabéns para as
Bodas de Platina (45 anos)

E

stava à procura de uma mensagem
memorável ou um texto especial,
mas achei um poema bastante simpático e que significa um pouco a vida
do nosso Director do Jornal A Voz de
Portugal: Hoje estamos comemorando
um dia muito especial. Daqueles que
nunca se esquece... Nunca se apaga da
memória... Aniversário de casamento.
Muitas dificuldades enfrentaram na

vida... Muitas lutas venceram juntos.
Isso é uma demonstração de amor,
carinho, perseverança... Foi preciso ter
muita coragem para vencer tudo... E
neste dia bonito e alegre, em que comemoraram o aniversário de casamento,
quero desejar o melhor nas suas vidas.
E que o casamento dure para a eternidade.
Parabéns...
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Festa para a luta ao cancro muito
em foco em Saint-Enfant-Jesus

E

ste jornal teve a honra e o privilégio de, na pessoa do seu Director, ter acompanhado novamente
Alice Ribeiro e toda a sua equipa nesta sua louvável e
já muito popular campanha de angariação de fundos
dos fins de semana para vencer o cancro do seio.
A edição deste ano, a quarta, decorreu brilhantemente no sábado passado, novamente também no amplo
salão paroquial da Igreja St. Enfant Jesus, com jantar,
baile e espectáculo animado por Lúcia Raposo, Victor Martins, o par Saint Tropez e o Jeff Gouveia (DJ
Night Productions), todos bens acompanhados do
Luís de Melo, da equipa portuguesa da Rádio CentreVille e apresentador do evento.
Um mar - qual quê - um oceano cor de rosa coloriu
a auspiciosa noite!

Alguns 650 convivas deram o seu melhor para emprestar o ar de exuberância festiva que o recinto, já
de si encantadoramente decorado, transbordou todo
o serão em calor humano e solidariedade pesssoal e
institucional.
É verdade, quase 700 pessoas. Foi obra ter que ar-

ranjar comida para tanta gente, servi-la a tempo e horas e do agrado geral, ao que parece!
Algo muito simbólico e bastante emocionante ,
ocorreu logo no início, com o acto de acender as
velas por Ligia Nóbrega e Fátima Sardinho, duas vítimas do cancro também, no abraço de muita esperança que constituiu o grupo de jovens que se lhes
juntou e a que muito bem se referiram como constituindo a futura geração - de filhos, irmãos, etc -, tudo
isto ao som inspirador da canção de Roberto Carlos,

A Montanha.
Arrematações de peças artesanais, prémios de presença e tiragem de uma rifa, que premiou, entre outros, o cronista com um bilhete de um jantar para

dois no Restaurante Estrela do Oceano. graciosidade
deste, etc., suscitaram muito interesse e mantiveram
uma certa diversidade de entretenimento ao longo da
noite.
Mas, claro, foram a Lúcia, com três fados (emprestando certa nobreza à festa); o Victor Martins, vindo
expressamente de Torornto, a par do Jeff Gouveia (DJ
Night Productions) que deram nas vistas e encheram

o serão com muita música e dança.
E, por falar de dança, quase que nos esquecíamos
de mencionar a pujante exibição do par Saint Tropez,
com números exóticos latinoamericanos, que muito
ajudaram para “aquecer” a noite também.
Nesta noite, Natália de Sousa celeberou o seu aniversário, tendo também a Alice e o Jeff “conspirado”
para recordar a passagem dos 45 anos matrimoniais
do cronista e esposa, cujo dia foi realmente nesse sá-

bado. Outros celebrantes, igualmente, foram Helen
Santos e Kévin Cabral.
E assim se desenrolou mais um epísódio na luta não

só contra a própria doença, mas também para travar
os erros que voluntária ou involuntariamente poderão
acontecer ao longo dos diagnósticos e tratamentos,
com efeitos devastadores na afronta à dignidade da
pessoa, que fica sem um ou dois seios!
Sobretudo, e para além dos preciosos fundos, proceceu-se novamente à consciencialização das pessoas
para com esta luta. Uma luta que não podia estar em
melhores mãos que as da Álice, uma vilafranquense
bem à maneira daquelas de que não há gente como a
a gente. Uma simpatia de pessoa, bem falante e assaz
carismática. É ver-se o resultado!
Saudamos e felicitamos toda a organização, na pessoa da Alice Ribeiro, por mais esta bem sucedida festa, num acontecimento que muito a distingue e prestigia a comunidade portuguesa perante a instituição
à qual se destinam os fundos angariados, e
perante toda a sociedade de acolhimento em
geral.

António Vallacorba

COMUNIDADE
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Cantinho da poesia

Obrigado pelo muito amor que me ofereceram.
Se precisarem de mim, chamem-me e eu virei.
Mesmo se não me vêem nem me tocam, eu estarei presente.
E se escutarem os vossos corações, vós sentireis claramente
o doce amor que eu sinto por vós… Bem-Hajam!

Pecado maior
Há quem diga que o pecado
É obra de Satanás
Mas seu único culpado
É todo aquele que o faz ...

16 de Março de 2010
1 Euro = CAD 1.400960

Mas no mundo há muita gente
Que se outros podem culpar
Na vida constantemente
Continuam a pecar...

CONFORT

SERVIÇOS consulares

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

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

LATINO

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

LISBOA

BOUTIQUES
4409 St.Laurent

514.849.6619

BANCOS

CAIXA PORTUGUESA

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

4244 St. Laurent

514.842.8077

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

A dor do amor é muito forte!
Sendo forte é difícil suportar,
Quem sofre não é feliz...
Mostra nos olhos e no rosto...
...cicatrizes, muita mágoa e dor!
Porque um dia amaram,
E hoje vivem sem amor.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELECTRICIDADE
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

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

Les familles Batista et Duque

Vivaldo Terres

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

514.842.3373

MONUMENTOS

falo
Português

GRANITE LACROIX INC.

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

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

ENSINO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES

IGREJAS

CHEZ DOVAL

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

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

111 St-Paul E.

514.861.4562

SOLMAR

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

Mas quando isto acontece, sofre-se!
Uma dor tão sentida, uma dor tão dorida...
Que nos faz pensar!
E porque não dizer, que às vezes chega-se a chorar.

514.849.2391

ELECTRO-LUSO

Je vous remercie de l’amour que vous m’avez témoigné.
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai.
Même si vous ne pouvez me voir ni me toucher, je serai là.
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement
la douceur de l’amour que j’apporterai. Merci!

Não pensamos porque tudo é alegria, amor e paixão.
Isto porque não tinham nos ferido o coração!

450.672.4687

CLÍNICAS

Maria Teresa Coragem Batista
1953 – 2010

Euclides Cavaco

Ferindo
o coração
Antes de sofrermos, não pensamos no pior!

CANALIZADORES

FARMÁCIA RITA NACCACHE

ALGARVE

Mas o pecado maior
Que a raça humana contém
É sempre que o seu autor
Nele prejudica alguém !...

BOUTIQUE ANA MARIA

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Já no Paraíso Adão
Tendo o conceito do mal
Culpa a Eva sem razão
P’lo pecado original !...

514.273.9638

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

* HORA DE MONTREAL
QUARTA-FEIRA
01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 A MINHA SOGRA
É UMA BRUXA(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 MAGAZINE
BRASIL CONTACTO
17:00 CONCERTO DA COMUNIDADE
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
22:45 PAI À FORÇA
23:30 CONVERSAS
DE MÁRIO SOARES
00:30 GRANDE REPORTAGEM-SIC
01:00 JOGO DUPLO(R/)

QUINTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 A MINHA SOGRA
É UMA BRUXA
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA
16:30 MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
17:00 ILHAS MÍTICAS
17:45 CONTRA INFORMAÇÃO
18:00 JOGO DUPLO
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 JOGO DUPLO(R/)

** 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 A MINHA SOGRA
É UMA BRUXA(R/)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA(R/)
16:30 A ALMA E A GENTE
17:00 TELERURAL
17:30 SALVADOR
18:15 PAI À FORÇA
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
22:15 FESTIVAL RTP DA
CANÇÃO 2010 Best Of
00:00 DESTINOS.PT
00:30 JANELA INDISCRETA
01:00 QUARTO CRESCENTE

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 CALORIAS
03:00 BOM DIA PORTUGAL FIM-DESEMANA
04:00 ZIG ZAG
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
05:30 A ALMA E A GENTE
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:30 EUROTWITT
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(R/)
15:00 TELEJORNAL
16:00 A VOZ DO CIDADÃO
16:15 PREÇO CERTO - ESPECIAL
1500 EMISSÕES
19:00 NOTÍCIAS
20:00 TELERURAL(R/)
20:30 TELEJORNAL
21:30 VIÚVA RICA, SOLTEIRA NÃO FICA
23:30 CONCERTO DA COMUNIDADE
00:30 VIDAS CONTADAS(R/)
01:15 LIGA DOS ÚLTIMOS

DOMINGO
02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 EUCARISTIA DOMINICAL
05:00 ATLETISMO: 20.ª MEIA-MARATONA
INT. DE LISBOA 2010
07:00 EURODEPUTADOS
07:30 CONTRA INFORMAÇÃO
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:30 PROGRAMA DAS FESTAS
11:45 7 MARAVILHAS NATURAIS
DE PORTUGAL
14:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
14:30 ARTES DE RUA
15:00 TELEJORNAL
16:00 JANELA INDISCRETA(R/)
16:30 FESTIVAL RTP DA
CANÇÃO 2010(R/) Os vencedores
18:30 DESTINOS.PT(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL
21:30 PREÇO CERTO ESPECIAL 1000 EMISSÔES(R/)
23:45 MUSICAL(R/)
00:15 MAGAZINE EUROPA CONTACTO(R/)
01:00 ÂNGELO DE SOUSA

SEGUNDA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 A MINHA SOGRA
É UMA BRUXA(R/)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 VIDAS CONTADAS
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 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 A MINHA SOGRA
É UMA BRUXA(R/)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
15:45 MALACA - A PORTA
PARA O ORIENTE SEM FIM
16:30 MAGAZINE GOA CONTACTO
17:00 A HORA DE BACO(R/)
17:30 GRANDE
REPORTAGEM-SIC(R/)
18:00 JOGO DUPLO
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
23:45 CRIMES PORTUGUESES:
A HORA DA MORTE
01:00 JOGO DUPLO(R/)
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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
Padaria procura empregada de
balcão, com experiência.
514-844-2169
Condutor com carta de condução
classe 5, para conduzir pequeno
camião. 514-977-3248
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
Procuramos uma higienista dentária séria, que fale Francês, Inglês
e Português. Vantagem ser polivalente.
514-845-6283
Paysagistes Robert Caucci Inc.
procura operadores com exp.,
para plantar árvores e arbustos, para “pavé-uni”, muros,
horticultura. Carta de condução vantagem. Bom salário.
Robert.
Tel.: 514-766-8390
ou fax: 514-766-8350
Empregada de serviço de pastelaria, café e refeições, com experiência.
Contactar 514-927-6940 ou envie
o seu CV por fax: 514-315-3853
Paisagista com experiência de
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho
em Laval. Salário conforme experiência.
450-963-3462
Recherche aide familiale pour
garçons de 3 et 7 ans, du lundi au
vendredi, de 13h à 18h. Résidence à quelques minutes du Chemin
Côte-des-Neiges.
514-630-5432
Costureira (o) para máquinas de
costura “overlock”, “plain”, “binding”, “2 agulhas”, com mín. 7
anos de exp. Modes Vienna Inc.
9615 rue Papineau, #125.
Contacte 514-388-4554
ou 514-237-6767

VENDE-SE

4 pneus de Inverno com jantes de
13po, usados. 514-571-1924

ARRENDA-SE

Quartos, apartamentos e lofts comerciais. Manuel Picado:
514-296-7274 ou 514-843-6036

5 ½, na zona

St-Michel.
Depois
das 17h.
514-387-5705

Casa para férias
Nos Biscoitos, Terceira, Açores
Telf: 514-845-3963
ou 011 351 295 908766
Em Montreal, 4 ½ situado no 8914,
2e Avenue. Bom preço.
514-389-5678

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

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

Avis de demande de dissolution
Service d’entretien E&L inc.
#1162733001
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

RENOVAÇÕES

ST-LÉONARD

Faço todo o género de renovações.
Contactar o senhor Lopes.
514-946-2760
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

Esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

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

ST-LÉONARD

SERVIÇOS

Problemas com
o Computador

No seu dia-a-dia
profissional e pessoal,
tem sido prejudicado
a nível de problemas
de computador? Se a
resposta é afirmativa,
posso encontrar a
solução ideal para as
suas necessidades e
resolução de todo o tipo
de problema.

514-299-2966
depois das 18h

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

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

anedotas

A maior e melhor novela da TVI

Uma loira vai a andar na rua com a blusa aberta e um seio de fora.
Um polícia que ia a passar, não acredita no que está a ver e diz-lhe:
- A senhora sabe que a posso multar por atentado ao pudor?
- Porquê, sr. guarda?- pergunta a loira.
- A senhora traz o seio de fora!
A loira olha para baixo e exclama:
- Ó meu Deus! Não é que deixei o bebé no autocarro?

O

Primeiro dia de aula. A professora chama os alunos um por um para
os conhecer: - Digam-me o vosso primeiro e último nome e a profissão
do vosso pai, para nos conhecermos melhor.
- Eu sou a Solange Bernardes, e o meu pai é advogado.
- Eu sou o Roberto Fagundes, e o meu pai é médico.
- Eu sou o André Gonçalves, e o meu pai faz strip-tease numa boite
de gays.
A classe cai num silêncio sepulcral. Mas a professora muda rapidamente de assunto. No recreio, como é lógico, todos evitam o André.
Até que um coleguinha mais curioso chega perto dele e pergunta:
- É verdade que o seu pai tira a roupa na frente dos bichas?
- Não. Ele é jogador do Inter. Mas eu fiquei com vergonha de contar.
Era uma vez mulher tão magra, tão magra, tão magra, que um dia
comeu uma ervilha e pensou que estava grávida!

Palavras Cruzadas

Horizontais 1. Codorniz (prov.). Definido (abrev.). 2. Festa. Linguagem dos ciganos de Espanha. 3. Formiga avermelhada das roças do
Brasil. Pessoa encarregada de distribuir esmolas. 4. Indolente. Meio
nu. 5. Absorve. Centímetro (abrev.). 6. Dança dos indígenas de Cabo
Verde. Terreiro em frente ou à volta da igreja. 7. Planta liliácea da China. Fome canina. 8. Chefe militar, em Ceilão. Elemento de formação
de palavras que exprime a ideia de hostilidade, oposição. 9. Malicioso.
Na companhia de. 10. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de respiração. Peça de barro moldado e cozido, para
construções. 11. Formosa porcelana amarela fabricada na China, no
séc. XVII. Estar em delírio, tresvariar.
Verticais 1. Conjunto das condições atmosféricas que caracterizam determinada região. Peça com que se tapa. 2. Desbotado. Mulher má (fam.). 3. Género de plantas ericíneas ornamentais de lindas
e variadas cores. Elo de corrente. 4. Cento e um em numeração romana. Tanga. 5. Composição poética de assunto elevado e destinada ao canto. Cachaço. 6. Frouxo. Poente. 7. Adoçar com mel. Antiga
palavra francesa correspondente ao actual oui. 8. Comedorias. Antigo
nome da letra j. 9. Contracção da prep. de com o adv. ali. Ódio oculto
e profundo. 10. Conjunto de artistas que constituem uma companhia
teatral ou de cinema. Cabeça (pop.). 11. Congresso. Ilha asiática que
foi colonizada por países europeus como Portugal e a Holanda.
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Como acontece em todas as novelas, há alturas em
que o interesse do público é maior, outras em que é
menor. Mas, na última semana de exibição, as audiências dispararam para os valores mais altos de sempre.
O problema desta novela da TVI é que é quase impossível prever quando será a última semana, ou até se
virá a haver uma última semana. Normalmente, este
tipo de novelas dura indefinidamente, até que o aparecimento de uma nova novela faz com que se deixe
de falar nelas.Concentremo-nos, então, no presente,
altura em que, aparentemente, a história vai conhecer novos desenvolvimentos. A oposição prepara-se
para propor uma comissão de inquérito parlamentar.
O objectivo é descobrir se o primeiro-ministro mentiu ao Parlamento chamando o primeiro-ministro ao
Parlamento. Suponho que haverá comissões de inquérito posteriores, para averiguar se o primeiro-ministro
mentiu ao Parlamento sobre ter mentido ao Parlamento. E assim sucessivamente. As comissões de inquérito, constituindo embora um recurso narrativo pouco
original, costumam redundar em espectáculos divertidos. Funcionam como uma espécie de comic relief
da acção principal. Normalmente, toda a
gente está lá a rir. Há dias, pelo que foi
dito, andava por uma dessas comissões
um palhaço. Prevejo uma subida nas audiências.

Ricardo Araújo Pereira

Festa do Benévolo
A
Missão Portuguesa de Santa Cruz realizou no
passado domingo, dia 14 de Março, a festa dos
seus benévolos. Este ano, o conceito foi um pouco
diferente dos anos anteriores. Em vez de jantar, ofereceu um concerto “Gospel”. Os benévolos tinham
entrada gratuita e o resto da comunidade pagava uma
soma simbólica. O lucro verteu a favor das vítimas
do Haiti. Muitos ouviram este género de corais pela
primeira vez, mas outros vieram por realmente apreciar esta forma de arte cristã.
A música Gospel, derivada do Inglês “God-spell”,
em português “boa nova”, alusiva ao Evangelho bíblico que nos narra a vinda de Cristo ao mundo. O
tema principal na maioria das músicas Gospel é o
louvor e adoração a Deus, Cristo ou Espírito Santo.
O primeiro grupo que actuou foi o “Every Kid Gospel Choir”, um grupo de crianças dos 8 aos 13 anos,
da Igreja St-James United Church, dirigido por Alison Carpenter. Que competência de senhora! Consegue fazer cantar aquele punhado de crianças com
uma elegância deslumbrante. Geralmente o público
aplaude tudo o que envolve crianças, mas desta vez

até de pé aplaudiram. O segundo grupo, “Imani Family Gospel Choir”, da Igreja do mesmo nome, dirigido pela senhora Nancy Ingraham. Um grupo que
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objectivo é descobrir se o primeiro-ministro
mentiu ao parlamento chamando o primeiroministro ao parlamento.
Mesmo não sendo espectador habitual de novelas,
tenho acompanhado com muito interesse esta última novela da TVI. Sei reconhecer que a novela tem,
como é costume, demasiados episódios, que a história
se arrasta durante meses sem que a narrativa progrida verdadeiramente, que o vilão está envolvido numa
quantidade tão grande de falcatruas que tornam o enredo inverosímil. Mas é, apesar de tudo, uma novela
bastante peculiar. Será que o Governo esteve envolvido no negócio da compra da TVI? É esta a questão
que tem apaixonado os portugueses à hora do jantar.
É natural que, tendo em conta as suas audiências, as
novelas passem a ser exibidas cada vez mais cedo, e
esta costuma ser transmitida no horário mais nobre de
todos: o horário do telejornal.
Sobre os protagonistas, é forçoso dizer-se que o primeiro-ministro faz um papelão. Ainda ninguém percebeu se ele estava a mentir quando disse desconhecer
o negócio, o que é bem revelador do seu talento para
a representação. O seu irmão gémeo, Pedro Silva Pereira, também tem estado muito bem. Não se trata de
um enredo clássico de gémeo bom e gémeo mau: estes
gémeos são exactamente iguais no temperamento, ambos irascíveis e maquiavélicos. Às vezes, só é possível
distingui-los pela cor das gravatas.

7
2
1 5

1

8
4 3

fez vibrar Santa Cruz, com músicas e coreografias
muito interessantes. Após o concerto, o reverendo
padre José Maria, responsável pela Missão, convidou
todos os benévolos e familiares para um beberete, no
salão da Igreja. Aí, agradeceu todo o trabalho, dedicação e benevolência que as pessoas dedicam durante o ano à Missão. Os grupos juntaram-se a nós e até
Clinique d’optométrie
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dançaram
o pimba.
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SOLUÇÃO CRUZADAS:

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

HORIZONTAIS: 1. Cracolé, Def. 2. Luzida,
Caló. 3. Içá, Esmoler. 4. Mole, Seminu. 5.
Engole, Cm. 6. Taca, Adro. 7. Ti, Acoria. 8.
Arache, Anti. 9. Manhoso, Com. 10. Pneo,
Tijolo. 11. Aal, Delirar.
VERTICAIS: 1. Clima, Tampa. 2. Ruço,
Tirana. 3. Azálea, Anel. 4. CI, Encacho. 5.
Ode, Gacho. 6. Lasso, Oeste. 7.Melar, Oil.
8. Comedia, Ji. 9. Dali, Rancor. 10. Elenco,
Tola. 11. Fórum, Timor.
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Fernando Alonso e Filipe Massa na
primeira dobradinha da Ferrari em Barhein!
F
progredir nas próximas corridas. Estou plenamente
convencido que o meu monolugar vai melhorar. Todos nós sabemos que temos um longo caminho a percorrer mas estou confiante que vamos chegar lá. A
temporada é longa” dizia o hepta-campeão.
Jenson Button, da McLaren, actual campeão do
mundo ficou em sétimo, seguido por Mark Webber,
da Red Bull, e Vitantonio Liuzzi, da Force India. Rubens Barrichello, o veterano, mas novato na Williams, acabou na décima posição e completou o grupo
dos dez pilotos a pontuarem.
No que diz respeito à corrida propriamente dita, decidiu-se na primeira curva quando o espanhol da Ferrari, largando em terceiro, ultrapassou Felipe Massa
e ficou atrás do homem da “pole”, o jovem prodígio da Red-Bull, Sebastian Vettel. Os três primeiros
mantiveram as suas posições até à volta 34, quando
o alemão chamou os “pits”, dizendo à Red Bull que
estava a sentir falta de potência no seu monolugar
devido a uma ruptura no sistema de libertação de ar,
retorquindo de seguida o seu engenheiro de corrida

ernando Alonso, da Ferrari, teve uma entrada
mais que perfeita na Ferrari, ao vencer este domingo o Grande Prémio do Bahrein, em Sakhir, primeira prova da temporada 2010 da Fórmula 1.
Felipe Massa, companheiro do “Príncipe das Astúrias” ficou segundo, completando a dobradinha da
equipa italiana. O pódio foi fechado por Lewis Hamilton, McLaren+Mercedes.
Quanto ao “pole position”, o alemão Sebastian Vettel, que liderou 34 das 49 voltas da prova em Sakhir,
começou a sofrer com falta de potência do seu RB6 e
pouco a pouco foi perdendo várias posições, acabando por terminar a corrida na quarta posição.
Nico Rosberg, o alemão ao serviço da Mercedes,
terminou quinto, uma posição à frente do seu novo
companheiro de equipa, Michael Schumacher, o qual
impecavelmente fez a sua primeira corrida. “Após três
anos ausente, sinto-me extremamente feliz por poder dizer que diverti-me imenso hoje, especialmente
no começo da corrida. Evidentemente que me regozijo com este sexto lugar, permitindo-me poder esperar

printemps
Primavera
Vente d’échantillon
Venda de amostras
le 18 mars 2010
le 19 mars 2010
le 20 mars 2010
le 25 mars 2010
le 26 mars 2010
le 27 mars 2010

11:00 11:00 9:00 11:00 11:00 9:00 -

20:00
20:00
14:00
20:00
20:00
14:00

18 de Março de 2010
19 de Março de 2010
20 de Março de 2010
25 de Março de 2010
26 de Março de 2010
27 de Março de 2010

11h00 - 20h00
11h00 - 20h00
9h00 - 14h00
11h00 - 20h00
11h00 - 20h00
9h00 - 14h00

“não haver nada a fazer”, apenas tentar terminar a
corrida.
Das três equipas que começaram as suas actividades
na F1, somente a Lotus GP, apesar de ter ocupado
as últimas posições, viu os seus dois pilotos Jarno
Trulli e Heikki Kovalainen terminarem a prova. Os
dois pilotos da Virgin GP, Timo Glock e Lucas di
Grassi abandonaram. No que respeita à Hispania Racing Team, Karun Chandhok bateu e Bruno Senna
deixou a prova com problemas no seu monolugar.
A corrida teve poucas emoções e lutas por posição,
que era o esperado devido ao fim do reabastecimento.
Os pilotos da frente pararam somente uma vez nos
“boxes” para trocar pneus, e a única mudança significativa foi a posição que Hamilton, então quinto, tomou de Rosberg, quarto colocado. A Red Bull trocou
os pneus de Vettel em 4 segundos, a melhor marca
entre todas as equipas.

No sábado, Sebastian Vettel, da Red Bull, tinha obtido a “pole position” para o GP do Bahrein, primeiro da temporada 2010 da Fórmula 1. Vettel marcou
1min54s101 e teve como companhia ao seu lado no
domingo, o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, que
saiu exactamente à frente do seu companheiro Fernando Alonso. Na quarta posição ficou Lewis Hamilton,
da McLaren, seguido por Nico Rosberg, da Mercedes,
Mark Webber, da Red Bull, e Michael Schumacher,
que fez o seu regresso à categoria, depois de estar três
anos fora da competição. Nota curiosa, Michael Schumacher, no seu primeiro Grande Prémio, este em SPAFrancorchamps em 1991, arrancou o mesmo sétimo
lugar na linha de partida, o que evidentemente será fácil de calcular a importância que este número tem para
o piloto alemão. O actual campeão Jenson Button,
também da McLaren, ficou com o oitavo lugar. Os brasileiros estreantes Lucas di Grassi, da Virgin, e Bruno
Senna, da Hispania, não passaram o Q1 do qualificativo e largaram em 22º e 23º, respectivamente. Agora
com as novas regras, os pilotos não fazem reabastecimento e por isso devem largar com o combustível
suficiente até o final da corrida, mas de nada impede
que os concorrentes entrem nas “boxes” para mudança de pneus. Classificação deste G.P. do Bahrein:
1-Fernando Alonso, Ferrari; 2-Filipe Massa, Ferrari;
3-Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes; 4-Sebastien
Vettel, Red Bull-Renault; 5-Nico Rosberg, Mercedes,
6-Michael Schumacher, Mercedes. Próximo encontro
em Melbourne, Austrália, a 28 de Março 2010.

Hélder Dias

Ouvert tous les samedis
9h00 - 13h00
Aberto aos sábados

225 Chabanel Ouest
Suite 315
montréal, québec
www.daliacollection.com

Breves
Confirmada gravidade
da lesão de David
Beckham que fica
quatro meses de baixa
David Beckham ficará
quatro meses fora dos relvados, e perderá o resto
da temporada e o Mundial
da África do Sul, devido
à lesão contraída durante o jogo que opôs Milan
e Chievo. O centrocampista inglês foi operado
segunda-feira, na Finlândia à rotura do tendão de
Aquiles da perna esquerda. Segundo explicou o
doutor Sakari Orava, o
jogador precisa de pelo
menos três meses para
começar a jogar, e mais
um para começar a jogar
e poder rematar. “É uma
rotura total do tendão de
Aquiles. Mas existe a possibilidade de efectuar um
excerto do gémeo na zona
lesionada para torná-la
mais forte, e é isso que
Beckham faria”, afirmou
o médico.
De avião para a final
O FC Porto optou pelo
avião para deslocar-se ao
Algarve, no sábado, véspera da decisão da Taça
da Liga com o Benfica.
A iniciativa não é inédita
visto que o mesmo meio
de transporte foi usado
por ocasião da visita ao
terreno do Olhanense.
Dessa forma, os jogadores evitam o desgaste de
fazer mais de 500 quilómetros de autocarro.
Ronaldo iguala
melhor série
goleadora
Com o golo de livre directo frente ao Valladolid, Cristiano Ronaldo
igualou a melhor série de
jogos (cinco) consecutivos a marcar em jogos
do campeonato. Ainda ao
serviço do Manchester
United, CR9 conseguiu
semelhante parcial, em
2007/2008, época em que
terminou com o recorde
pessoal de 42 tentos.
Argentina: Bandeirinha
entra em campo e provoca golo da vitória
Aconteceu na Argentina, no jogo entre o Independiente e o Chacarita
Juniors. A vontade tem
destas coisas... O árbitro
assistente do Chacarita
Juniors.
Independiente,
Gustavo Esquivel, queria
tanto acompanhar a jogada de perto, que acabou
por fazer asneira. Correu
ao longo da linha, mas por
dentro de campo, no Estádio Diego Armando Maradona, quando o defesa
do Chacarita cortou a bola
em carrinho. Ora a bola
até ia sair pela linha lateral
e originar a um lançamento lateral, não estivesse o
bom do Gustavo Esquivel
dentro de campo. Como
estava, bateu nele e saiu
pela linha de fundo. Foi
canto, pois. Do canto nasceu o golo da vitória do
Independiente, que deixou
muito irritados os responsáveis do Chacarita.

O jogo do título

Tudo à espera da
próxima jornada
J

orge Jesus queixou-se
de o Benfica não ter tido
72 horas de descanso entre
o jogo com o Marselha e
a deslocação à Choupana,
mas esse desgaste extra não impediu
os encarnados de prosseguirem a sua
carreira vitoriosa na Liga, mantendo
assim a vantagem sobre um Braga
que também não vacilou ante o Rio
Ave. Com isto, ficou tudo em aberto
para a próxima ronda, a do título, dado
que os bracarenses visitam a Luz,
onde o próximo campeão poderá ficar
praticamente definido, principalmente

no caso de um triunfo das águias, que
antes disso ainda vão discutir o acesso
aos quartos da Liga Europa em França
e a Carlsberg Cup com o FC Porto. Sem
alterações no topo da tabela, a jornada
ficou antes marcada pela confusão na
cauda classificativa, com o Belenenses
a somar a segunda vitória na prova em
Olhão, que só não teve um melhor sabor
porque o Setúbal – não vencia desde
Dezembro – surpreendeu o Leixões em
Matosinhos. O Sporting entrou de leão
aos 20 minutos, ganhava por 3 golos,
e ficou com o seu objectivo, o 4º lugar
mais perto de conseguir.

O

Beira-Mar voltou a
acelerar e, desta vez,
os motores dos concorrentes cederam. Candidatos à
subida desde o tiro de partida, os aveirenses despacharam o Varzim, sem espinhas, e ganharam pontos
sobre os rivais na luta pela promoção.
O desfecho-surpresa da ronda aconteceu no Cartaxo, casa emprestada do
lanterna-vermelha Carregado, com a
equipa-sensação da prova, que era segunda colocada, a ser goleada por 4-1.
Os ribatejanos não venciam desde a 17ª

jornada, contam apenas quatro triunfos
no campeonato e esta temporada ainda
não faziam ideia de como marcar quatro golos num só jogo. A máquina trituradora oliveirense já não perdia desde
a 15ª ronda – 3-1 em Portimão – e foi
apanhada pelo Santa Clara.
Em Chaves, numa época histórica
para o clube, com o apuramento para
as meias da Taça de Portugal, o técnico
Nuno Pinto não resistiu aos maus resultados no campeonato. Ainda assim,
o jovem treinador foi um dos animadores da prova.

José Couceiro é candidato à Liga
desde que exista um projecto de base

J

osé Couceiro admitiu estar disponível para ser candidato à presidência
da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), “desde que existam projectos de base”. A associação do nome
do actual treinador do Gaziantepspor,
da Turquia, à presidência da LPFP não
é nova, tendo surgido mesmo antes do
mandato de Hermínio Loureiro, e volta a ganhar forma com o aproximar de
novo acto eleitoral. Em declarações,

José Couceiro disse que até ao momento ainda não recebeu qualquer convite
formal, mas que já foi abordado por
vários clubes, principalmente da Liga
Vitalis, no sentido de ser candidato.
“Estarei disponível para pensar no
assunto e discutir essa questão, desde que não seja para manter as coisas
como estão e que a Liga seja um factor
de união e não de desunião”, defendeu
José Couceiro.

Série C da III Divisão: Penalva
Castelo apura-se com penalti
no 14º minuto de descontos

O

Penalva do Castelo conseguiu, de
penalti e no 14º minuto de descontos, um empate 2-2 em S. João de
Ver que valeu um lugar no grupo dos
primeiros na Série C da III Divisão, em
detrimento do adversário. “Compreendo que é complicado sofrer um golo no
último lance, mas é uma grande penalidade bem marcada, pois a bola foi
cortada com a mão à frente do árbitro,
que fez o que tinha de fazer. Foi um
acto de coragem. Em nossa casa eles

empataram da mesma forma e a bola
também não foi ao centro, como hoje”,
contou à Lusa o treinador do Penalva
do Castelo. Carlos Agostinho explicou
o longo tempo de compensação com a
lesão do guarda-redes adversário – “esteve 11 ou 12 minutos a ser assistido”
– e contou que o penalti aconteceu precisamente ao 13º e último minuto de
descontos, “mas só foi marcado depois
face aos protestos dos locais”.

Golo 60 antes do 100

Benfica com média de
2,6 tiros certeiros por jogo
ara se entender o real valor deste
parcial comparemos, por exemplo, com o número de golos apontados pelos últimos campeões nacionais
nas ligas com 30 rondas: o FC Porto
de Jesualdo apresenta uma sequência

de 61 golos (2008/09), 60 (2007/08) e
65 (2006/07) – e nas épocas anteriores,
então com 34 rondas, a situação piora
com os 54 tentos do FC Porto de Co
Adriaanse e os 51 do Benfica de Trapattoni.
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1ª liga - LIGA SAGRES
1-Benfica
2-Sp. Braga
3-FC Porto
4-Sporting
5-V. Guimarães
6-P. Ferreira
7-U. Leiria
8-Naval

58
55
47
38
33
32
30
29

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

RESULtADOS

29
28
27
24
20
20
15
14

próxima jornada

Sexta-feira (12 Mar)
Sexta-feira (26 Mar)
Naval-U. Leiria
1-0
Marítimo-Sporting
15:15
Sábado (13 Mar)
Sábado (27 Mar)
Sp. Braga-Rio Ave
1-0
V. Guimarães-Académica 13:00
Académica-FC Porto
1-2
Benfica-Sp. Braga
15:15
Domingo (14 Mar)
Domingo (28 Mar)
Olhanense-Belenenses
1-3
Leixões-Naval
11:00
Leixões-V. Setúbal
1-2
Rio Ave-Olhanense
11:00
Nacional-Benfica
0-1
V. Setúbal-Nacional
11:00
Sporting-V. Guimarães
3-1
U. Leiria-P. Ferreira
13:00
Silva, Langelier & Pereira
Segunda-feira (15 Mar)
Belenenses-FC Porto
15:15
Modification • nouvelle pub • 25 novembre 2009
*Horário sujeito a modificações
P. Ferreira-Marítimo
1-0

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
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Taça da liga

FINAL 03-21-2010 às 14h15 FC Porto vs Benfica
UEFA Europa League
1ª mão

Atlético Madrid - Sporting
Benfica - Marseille

2ª mão

0-0
1-1

18/03
18/03

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-Beira-Mar
2-Oliveirense
3-S. Clara
4-Portimonense
5-Feirense
6-Aves
7-Trofense
8-Fátima

P
43
39
39
38
35
34
30
30

J
23
23
23
23
23
23
23
23

V
13
11
10
11
9
8
8
7

E
4
6
9
5
8
10
6
9

D
6
6
4
7
6
5
9
7

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

P J V E D
29 23 7 8 8
28 23 6 10 7
27 23 5 12 6
26 23 5 11 7
26 23 6 8 9
24 23 5 9 9
24 23 6 6 11
17 23 4 5 14

II Divisão Portuguesa
Zona Norte
1-Moreirense
51
2-Tirsense
43
3-Gondomar
37
4-Vizela
36
5-Sp. Espinho
31
6-Vianense
29
7-Ribeirão
28
8-AD
Lousada
28
9-Paredes
27
10-Boavista
27
11-Aliados Lordelo 24
12-Padroense
24
13-Merelinense
21
14-Lusitânia
Lourosa
21
15-Vieira
15

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

43
39
39
35
35
35
35
34
31
29
28
27
25
25
23
19

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

58
43
40
37
37
36
34
33
31
31
28
22
21
19
19
3

III Divisão Portuguesa
Série A

Subida
0-Macedo de Cavaleiros 23
0-Mirandela
22
0-Bragança
20
0-Valenciano
17
0-Maria da Fonte
17
0-Limianos
16

Série b

Série c

19
19
17
17
17
16

Manutenção
0-Cinfães
0-Oliv. Douro
0-S. João Ver
0-Sp. Mêda
0-Milheiroense
0-Sanjoanense

16
16
15
13
13
4

15
14
12
11
11
10

Subida
0-Sp. Pombal
0-Anadia
0-F. Algodres
0-Sourense
0-Gândara
0-Mangualde

25
22
21
21
18
16

Subida
0-Torreense
0-Casa Pia
0-Alcochetense
0-1º Dezembro
0-At. Tojal
0-Oeiras

27
25
20
18
17
16

Subida
0-Juv. Évora
0-Cova da Piedade
0-Pesc. Caparica
0-Farense
0-Esp. Lagos
0-BeiraMar Alg.

24
21
19
18
17
17

Manutenção
0-Benf.C.Branco
0-UD Tocha
0-Vigor Mocidade
0-Penamacorense
0-Alcains
0-Nelas

15
14
13
7
6
5

Manutenção
0-Caldas
0-Peniche
0-Portomosense
0-Sintrense
0-Gavionenses
0-Ol. Moscavide

14
12
11
11
7
6

Manutenção
0-Fabril Barreiro
0-Moura
0-Quarteirense
0-U. Montemor
0-Castrense
0-Lusit. Évora

13
12
12
9
9
8

Manutenção
0-Montalegre
0-Santa Maria FC
0-Fão
0-Marinhas
0-Amares
0-Morais FC
Série d

37
36
36
36
35
35
34
27
25
23
23
11

Subida
0-Avanca
0-Coimbrões
0-Candal
0-Penalva
0-Fiães
0-FC Cesarense

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

Divisão Série Açores

Campeonato (Descida)
1-Lusitânia
28
2-Angrense
24
3-U. Micaelense
20
4-Rabo Peixe
19
5-Barreiro
13
6-Flamengos
8
Campeonato (Apur. Campeão)
1-Boavista S.Mateus
0
2-Santiago
0
3-Capelense
0
4-Madalena
0

Série f

Série G - MADEIRA

1-Caniçal
2-CF Andorinha
3-Ribeira Brava
4-Câm.Lobos
5-Portosantense
6-Est. Calheta
7-CF União
8-Machico
9-1º Maio Funchal
10-Cruzado Canicense
11-AD Porto da Cruz
12-Porto Moniz

41
36
34
33
32
32
31
22
21
21
11
6
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