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Águia deu três
bicadas fatais

o fim do “vive 
e deixa viver”
A nova vaga patriótica, o velho Ku 

Klus Klan (KKK), e as milícias 
vigilantes, são movimentos em ex-
pansão. São grupos de extrema-di-
reita contra o Governo dos EUA. São 
as chamadas milícias patrióticas que 
desde a tomada de posse de Barak 
Obama como Presidente dos Estados 
Unidos, a actividade destes e outros 
grupos de extremistas de direita, que 
vêem o Governo federal como o ini-
migo, cresceu 244 por cento segundo 
os números do Southern Poverty Law 
Center (SPLC), uma organização de 
direitos civis que documenta o ódio e 
a intolerância na América.
De acordo com o seu último relató-

rio publicado em 2009 o número de 
grupos “patrióticos” activos nos Esta-
dos Unidos aumentou dos 149 do ano 
anterior para os 512, um crescimento 
que o SPLC qualifica como “espanto-
so”. O número de milícias – o ramo 
paramilitar do movimento patriótico 
– subiu de 42 em 2008 para 127 no 
ano seguinte.  
Mas no meio desta onda de racismo 

existe um homem que, abertamente, 
e utilizando a religião, quer tornar-
se um Bin Laden  dos EUA; o seu 
nome é David Grisham. É o homem 
que comanda o “Exército de Deus” 
que segundo ele próprio, quer salvar 
a América do mal e derrotar o diabo. 
“Chamam-nos os taliban americanos, ver página 15
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sINIsTRADOs DA MADEIRA
Anunciamos a abertura duma conta destinada a receber fundos para 
apoiar a reconstrução da Ilha da Madeira. Os interessados em contri-
buírem nesta campanha de solidariedade, poderão fazer as suas dá-
divas na conta “Sinistrados da Madeira”, na Caixa de Economia Por-
tuguesa, 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.

SPORTiNG CLUBE DE mONTREAL
LEiLãO

Devido ao encerramento do 
SPORTiNG CLUBE DE mON-
TREAL, 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 lei-

loado às melhores ofertas.

Convidamos os ex-membros e simpatizan-
tes, 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

confessa ele a um repórter, mas nós não somos terro-
ristas. Os nossos alvos são todos os lugares onde se 
pratica o mal.
O “exército” comandado por David Grisham não só 

recorre à nomenclatura bélica como traja uniformes 
militares – calças de camuflado, botas... No entanto, a 
primeira coisa que o pastor faz questão de salientar é 
que o seu grupo não advoga nem pratica a violência. 
Mas acrescenta: “Há uma guerra espiritual entre o 
bem e o mal, entre Deus e o diabo. E essa é uma guer-
ra sem tréguas”. O pastor tem péssima impressão do 
Presidente Barak Obama que, “é o mais liberal que a 
América jamais teve” e cuja eleição considera ser “um 
sintoma” da laicização do país.
O passado deste self-promoted evangelista, agora 

com a bíblia na mão e um sorriso sarcástico, foi tudo 
menos bom: Grisham era um “fornicador e adultério” 
e vivia uma “vida escatológica”, segundo a sua própria 
descrição. E acabou há oito anos, quando David “en-
tregou a vida a Cristo”. Agora “arrependido e purifi-
cado”, este habitante de Amarilho, no Texas, lidera um 
grupo de vigilantes cristãos cuja actividade tem vindo 

o fim do “vive e deixa viver”
a tornar-se incómoda, por causa do extremismo da sua 
actividade. E alega: “como nós, também Jesus Cristo 
era um radical”, defende o pastor e comandante do 
“Exército de Deus” e líder do Repent Amarillo, mapa 
de “guerrilha” para derrotar o diabo. Ou seja, “o que 
eles fazem é perseguição, intimidação, e assédio, sob 
o subterfúgio da liberdade religiosa e de expressão. 
Filmam as pessoas, conhecem os seus carros, sabem 
as suas moradas... Os que vivem na sua mira temem 
pela sua segurança”, assinala uma advogada que re-
presenta os que já foram perseguidos e espancados 
pelo Repent Amarilho de David Grisham.
É de lembrar que estes grupos de extrema-direita 

durante a década de 90, em reacção à Administração 
de Bill Clinton, tiveram repercussões gravíssimas nos 
EUA: por exemplo, Timothy McVeigh, o bombista que 
fez explodir um edifício federal em Oklahoma City, 
matando 168 pessoas, era um seguidor do movimento 
patriótico. Agora com um Presidente ainda mais libe-
ral no poder, este movimento e outros renasceram e 
com maior pujança.

Augusto Machado

ERRATA
Como o leitor atento certamente observou, uma gralha, essa malva-
da diabrura tipográfica, que nos persegue sorrateira, infiltrou-se sub-
repticiamente no meu texto da semana passada e onde está “iminente 
Nobel” deverá ler-se “eminente Nobel”. Assumindo a total responsabili-
dade do erro cometido apresento ao leitor as minhas desculpas. Rm

NOITE DE DANçAs
A Associação Portuguesa do Espírito Santo organiza no sábado, dia 
3 de Abril, pelas 19h30 haverá uma Noite de Danças vindas dos Esta-
dos Unidos. A primeira “Por causa de uma dúzia de ovos”, a segunda 
“Caso se faz, caso se paga” e ainda uma surpresa. A animação está a 
cargo do DJ Entre Nós. Serviço completo de bar e cozinha. Entradas 
cinco bailinhos. Para mais informações ligue para o 514-254-4647.

“Amei e continuarei a amar as matemáticas por não admitirem a hipo-
crisia nem a falta de objectividade”.                                        Stendhal

explicando socialismos
Percorre as auto-estradas da informação no ciberespa-

ço uma inspirada explicação sobre o que é, em que 
consiste, o que significa e quais os princípios básicos 
do Socialismo, numa aula virtual de Economia, onde se 
estabeleceu uma discussão animada entre o professor e 
os alunos. Estes, naturalmente jovens e bem intencio-
nados, mas a quem faltava experiência e maturidade, 
defendiam que o Socialismo funcionava bem, que era a 
melhor forma de governo onde não existiam as terríveis 
diferenças de classes sociais porque, sendo todos iguais, 
não havia noções de riqueza nem de pobreza.
Fazendo mentalmente uma analogia simples, sem mer-

gulhar nas complicadas raízes do Socialismo, ignoran-
do Marx e Lenine, e as intrincadas doutrinas saídas da 
Praça Vermelha, o professor escutava em silêncio a dis-
cussão dos alunos, pensando para si, que lhes iria apre-
sentar argumentos explicados em forma simples, a fim 
que eles pudessem compreender porque é que em todo 
o mundo o tal sistema não funcionou. Bastará, aqui, re-
cordarmos como todas essas tão apregoadas economias 
do proletariado se estão transformando em economias 
de mercado mundial. Capitalistas. O fantasma caiu das 
muralhas…
Mas os alunos insistiam que se a produção gerasse 

riqueza, esta seria distribuída equitativamente para be-
nefício de todos. Lirismo. No Portugal socialista que 
conhecemos, a riqueza produzida em 2009 já não chega 
para pagar as dívidas ao estrangeiro. O país não produz. 
A dívida atingiu, pela primeira vez, 111% do PIB, se-
gundo dados do Banco de Portugal. “É o reflexo da fraca 
competitividade externa: para manter um determinado 
nível de vida, o valor acrescentado gerado internamente 
não foi suficiente”, explica Paula Carvalho, economista 
do BPI. “O desequilíbrio resulta sobretudo da falta de 
competitividade da economia portuguesa que se reflecte 

no défice da balança de transacções correntes”, acres-
centa José Reis, economista e professor da Universida-
de de Coimbra. De acordo com os números, o Estado é 
o maior responsável pelo desequilíbrio face ao exterior. 
No ano passado só em emissão de dívida de longo e de 
curto prazo (sobretudo obrigações e bilhetes do Tesou-
ro e certificados de aforro) as administrações públicas 
hipotecaram 56,1% do produto interno bruto (PIB). O 
total dos passivos públicos atingiu 97,7 mil milhões de 
euros - mais 11% do que a dívida detida em 2008(DE).  
Voltando à aula, o professor resolveu fazer uma experi-
ência com os alunos, dizendo que a partir daquele mo-
mento as notas obtidas por cada um, seriam somadas e 
divididas por todos. Desse modo, todos beneficiariam 
do “estudo e do esforço comum”. Como é evidente, os 
que eram mais atrasados aceitaram de imediato o plano. 
Feitas as correcções da primeira prova, as notas apura-
das e divididas por todos, deram uma média de 7,8 a 
cada um. Enquanto que os estudantes que não se tinham 
esforçado estavam contentíssimos, os que haviam sacri-
ficado descanso, preparando-se convenientemente para 
as provas, ficaram desiludidos. Nos exames seguintes, 
os calões estudaram menos ainda e os que normalmente 
estudavam, decidiram não se empenharem tanto porque 
de toda a maneira, o resultado era fraco. Porquê se sacri-
ficarem a estudar, se os seus esforços não eram tidos em 
conta?  Resultado, a média foi ainda mais baixa: 6,5.
Sem se aperceberem estavam a estabelecer os princí-

pios básicos do Comunismo. A terceira prova foi ainda 
pior e todos reprovaram. Geraram-se brigas, culpabili-
zaram-se uns e outros, já que ninguém estava disposto a 
esforçar-se, estudando, para fazer beneficiar os pregui-
çosos. A aula terminou. E provou-se assim, que quando 
se tira ao homem a recompensa atraente que justifica o 
esforço próprio, quando o governo suprime esse incen-
tivo e tira do produtivo para dar ao passivo, ninguém se 
esforça para atingir a excelência. O governo, gastando 
mais do que o que ganha, com despesas loucas a permi-
tirem luvas em envelopes suspeitos, anestesia a popula-
ção deixando-a viver acima das suas reais possibilidades 
financeiras. Comendo de avanço. E o povo adormece, 
imaginando que manda e nunca será vencido. Não rea-
lizando que já perdeu. Em liberdade. Em dignidade. 
Mas nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. 
Um dia, muito em breve, terá de fazer face à realidade. 

E ninguém poderá fazer por ele o que ele pode e deve 
fazer por si próprio. Raul Mesquita

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

falo
Português
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BREvEs amanhã pode ser tarde
S. João Bosco, grande educador da juventude afir-

mou: “Não basta amar os jovens; é necessário que 
eles se sintam amados”. Isto vale também para os adul-
tos. Não basta dizer que amamos todas as pessoas. É 
preciso manifestar esse amor com atitudes concretas e 
sem esperar pelo dia de amanhã. Recordo a história de 
dois irmãos. Naturalmente amavam-se um ao outro, até 
porque eram ambos religiosos. Um dia, um deles foi 
atropelado ao sair de casa e morreu. O outro, correu a 
debruçar-se sobre o seu corpo a chorar e a lamentar-se: 
“Nunca te disse que te amava!” Amanhã pode ser de-
masiado tarde para dizer a alguém que o amamos, que 
estamos sempre disponíveis para lhe perdoar, que pode 
contar com as nossas palavras de ânimo para recomeçar 
de novo. Amanhã pode ser demasiado tarde para olhar 
para ele, olhos nos olhos, com muito amor , para lhe 
sorrirmos, para lhe darmos um abraço de amizade, para 
lhe apertarmos a mão, para lhe darmos uma flor. Ama-
nhã pode ser demasiado tarde para lhe darmos do nosso 
pão e do nosso vinho, para o irmos visitar ao hospital ou 
à prisão, para lhe escrevermos uma carta, lhe telefonar-
mos ou enviarmos uma mensagem. Amanhã pode ser 
tarde para lhe perguntarmos qual a razão da sua tristeza, 
para o escutarmos com toda a atenção como se apenas 
ele existisse nesse momento, para lhe transmitirmos as 
nossas razões para a alegria.

LEi DAS 125 qUiNTUPLi-
CA AS VENDAS
Em Fevereiro, as transac-
ções de motociclos com ci-
lindrada compreendida entre 
50 e 125cc subiram quase 
400% por comparação com 
Fevereiro de 2009. A dispen-
sa de carta de condução es-
pecífica é a razão.
OBAmA Em
NOVEmBRO
O presidente dos Estados 
Unidos deverá vir a Portugal 
em Novembro, mês em que 
o País recebe a cimeira da 
NATO. Além de participar 
no encontro, Barack Oba-
ma deve encontrar-se com 
o Presidente da República, 
Cavaco Silva, e o primeiro-
ministro, José Sócrates.

ViAGENS DE PáSCOA: 
OS DESTiNOS 
fAVORiTOS
Crise, os portugueses vi-
ram costas às dificuldades 
e viajam. De acordo com 
a Associação Portuguesa 
das Agências de Viagem 
e Turismo (APAVT), a 
procura de viagens para 
a Páscoa está este ano 
ligeiramente acima do ano 
passado. “É ainda prema-
turo avançar com números 
mas o primeiro balanço 
indica que nesta Páscoa 
haverá mais portugueses 
a viajar do que no ano 
passado”, diz a APAVT. A 
oferta colocada no merca-
do é, de uma forma geral, 
idêntica à do ano passado, 
em termos de destinos e 
preços que são, de acordo 
com a associação, “muito 
atractivos”. 

economia: Riqueza em portugal 
já não chega para pagar dívidas 
ao estrangeiro
Pela primeira vez, a riqueza produzida 

num ano já não chega para pagar as 
dívidas externas. Em 2009, o endivida-
mento atingiu 111% do PIB.
O endividamento do país ao exterior 

continua galopante: no ano passado, 
mesmo que fosse utilizada toda a riqueza 
produzida para pagar as dívidas contraí-
das lá fora, ela não seria suficiente para 
levar o saldo a zero. A conclusão resulta 
dos dados divulgados ontem pelo Ban-
co de Portugal. O défice da posição de 
investimento internacional de Portugal 
- um bom indicador para medir a dívi-
da externa do país - atingiu os 111% do 
PIB em Dezembro de 2009. Já em 2008 
o peso das dívidas no total de riqueza 
produzida tinha ficado muito perto dos 
100%, mas esta foi a primeira vez que 
se ultrapassou esta barreira. “É o reflexo 
da fraca competitividade externa: para 

manter um determinado nível de vida, o 
valor acrescentado gerado internamente 
não foi suficiente”, explica Paula Carva-
lho, economista do BPI, em entrevista. 
“O desequilíbrio resulta sobretudo da 
falta de competitividade da economia 
portuguesa que se reflecte no défice 
da balança de transacções correntes”, 
acrescenta José Reis, economista e pro-
fessor da Universidade de Coimbra.
De acordo com os números, o Estado é 

o maior responsável pelo desequilíbrio 
face ao exterior. No ano passado só em 
emissão de dívida de longo e de curto 
prazo (sobretudo obrigações e bilhetes 
do Tesouro e certificados de aforro) as 
administrações públicas hipotecaram 
56,1% do produto interno bruto (PIB). O 
total dos passivos públicos atingiu 97,7 
mil milhões de euros - mais 11% do que 
a dívida detida em 2008. DE

alemanha: Mais suspeitos
de abusos sexuais
O escândalo sobre abusos sexuais no 

seio de instituições da Igreja Cató-
lica não pára de aumentar. Depois de te-
rem sido denunciados os primeiros casos 
no Coro de Ratisbona, quando era seu 
director Georg Ratzinger, irmão do Papa 
Bento XVI, sabe-se agora que outros 
quatro padres e dois monges são também 
suspeitos de terem abusado sexualmente 
de menores. Entre os suspeitos figura um 
homem, com cerca de 40 anos, suspeito 
de ter abusado de dois meninos quando 
trabalhava no internato. Os abusos te-

riam ocorrido entre 1964 e 1994, quando 
era director musical do Coro Georg Rat-
zinger. Segundo o porta-voz da diocese, 
Clemens Neck, o número de vítimas pode 
aumentar. A vice-presidente da diocese, 
Petra Bosse-Huber, explicou que chega-
ram à instituição denúncias sobre novos 
casos de abusos sexuais, alguns dos quais 
com mais de 50 anos. “Estamos envergo-
nhados e horrorizados. Pedimos o perdão 
das vítimas”, apelou. As novas denúncias 
somam-se à série de revelações feitas ao 
longo de Fevereiro.

Republicanos vão 
continuar combate à 
reforma da saúde
A Câmara dos Representantes adotou no domingo à 

tarde, com 219 votos a favor e 212 contra, o proje-
to declarado prioritário pelo presidente norte-america-
no, Barack Obama, na versão votada pelo Senado em 
dezembro. O texto tornar-se-á lei depois de promulgado 
pelo presidente. Mas a longa batalha política em torno 
deste projeto vai continuar no Senado, onde os demo-
cratas prometeram adotar rapidamente um pacote de al-
terações proposto pela Câmara dos Representantes que 
visa melhorar a lei.
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propriedade: a especulação
explode em Montreal

o passaporte electrónico
para todos a partir de 2011

o inverno mais quente
da história do país

O vigor do mercado imobiliário fez 
saltar o fenómeno da especulação 

nos bairros centrais de Montreal. O nú-
mero de compradores prontos a pagar 
mais que o preço pedido quase dupli-
cou em dois anos, soube a La Presse 
Affaires. Cerca de 6,6% das transac-
ções realizadas durante os últimos 
seis meses (508 dum total de 7754) 
concluíram-se a um preço superior ao 
preço afixado. Compara-se aos 3,7% 
durante o período correspondente de 

2007-2008. A proporção de compra-
dores prontos a pagar mais pelo me-
nos 5000$ ao preço pedido, aumentou 
ainda mais. Foram 3,7% a fazê-lo nos 
últimos seis meses, comparativamente 
a 1,5% há dois anos, de acordo com os 
números fornecidos pela Câmara imo-
biliária da Grande Montreal (CIGM). 
Michel Beauséjour, chefe da direcção 
da CIGM, reconhece que a escalada to-
mou uma amplitude importante duran-
te os últimos meses, num mercado em 
plena ebulição. “Mas uma boa parte do 
fenómeno é circunstancial e explica-se 

por factores precisos”, disse. Um bom 
número de compradores tinha atrasado 
a sua decisão durante os últimos me-
ses de 2008 e os primeiros de 2009, na 
cimeira da crise financeira. Voltaram 
densamente sobre o mercado na última 
Primavera, empurrando o pedido – e os 
preços – para cima. “Passou-se clara-
mente a um mercado de vendedores”, 
diz o senhor Beauséjour. Em paralelo, 
o aumento previsto das taxas hipote-
cárias a partir do Verão forçou vários 
montrealenses a preceder o seu pro-
cesso de compra de alguns meses ou 
mesmo anos. Acrescenta-se à multidão 
de compradores, amplificando o poder 
de negociação dos vendedores. Outro 
factor, menos conhecido, explicaria 
também a loucura actual. De acordo 
com uma sondagem recente da CIGM, 
43% dos montrealenses que contam 
adquirir uma casa dentro de 12 meses, 
são compradores pela primeira vez. 
Estes novos proprietários – principal-
mente os residentes no imóvel – não 
liberam casa quando compram, “o que 
vem acrescentar uma pressão sobre o 
mercado”, diz Michel Beauséjour. O 
fenómeno da escalada é urbano e con-
centra-se essencialmente no centro da 
cidade de Montreal e nos bairros peri-
féricos, indicam os dados fornecidos 
pela CIGM. O mercado de Montreal 
voltou no último mês ao mesmo nível 
que antes da crise de 2008. Cerca de 
4465 propriedades mudaram de mão 
na região metropolitana, um aumento 
de 45% sobre um ano, mas apenas 1% 
em relação a Fevereiro de 2008.

O Canadá está em preparações para 
entrar na era moderna e introduzir, 

no próximo ano, o passaporte electróni-
co. Contudo, ainda resta saber quanto os 
Canadianos deverão desembolsar para 
obter este novo passaporte, que durará 
10 anos. Passaporte Canadá terá no pró-
ximo mês uma consulta em linha, junto 
dos Canadianos, a fim de conhecer a sua 
opinião a respeito do novo documento e 
o preço que deveria custar. O Canadá é 
o único país do G7 a não emitir passa-
porte electrónico, que permitiria impe-
dir o roubo de identidade, a fraude e a 
imigração ilegal. Mais de uma quaren-
tena de países adoptaram-no, mesmo a 
Botsuana, país da África cujo produto 
interno bruto por capita representa o ter-

ço do PIB do Canadá. No entanto, a Or-
ganização da aviação civil internacional 
recomenda o passaporte electrónico há 
vários anos. A OACI, um organismo da 
O.N.U, tem a sua sede em Montreal. O 
actual passaporte canadiano, válido por 
cinco anos, custa 87$ para um adulto 
e 37$ para uma criança. Como Passa-
porte Canadá se financia com os emo-
lumentos que recebe, é quase inevitável 
que o custo do passaporte aumente. 
Quanto? Todo dependerá das consultas 
efectuadas junto dos Canadianos, disse 
Jean-Sébastien Roy, um porta-voz de 
Passaporte Canadá. Estas consultas são 
obrigatórias em virtude da Lei sobre 
as despesas de utilização, adoptada em 
2004.

O Canadá vem de conhecer o Inver-
no mais “quente” e mais seco até 

agora registado. É pelo menos o que 
indicou Ambiente Canadá, que com-
pila informações meteorológicas des-
de 1948. Este Inverno terá igualmente 
sido o mais seco registado no Canadá: 
as precipitações diminuíram de mais 
de 20%. O tempo quente complicou 
o desenrolar dos Jogos Olímpicos de 
Vancouver. Mas são sobretudo as regi-
ões do Árctico canadiano e o Norte do 
Quebeque que têm sentido este aque-
cimento, com mais de 6 graus Célsius 
acima da normal. Para explicar este 
tempo mais suave, o senhor Cantin, 

meteorologista, evoca o fenómeno El 
Niño, uma elevação sazonal da tempe-
ratura das águas no oceano Pacífico. El 
Niño foi de uma intensidade modera-
da-forte este ano, de acordo com as ob-
servações de Ambiente Canadá. “A sua 
influência foi sentida por toda a parte 
no país. Até no Quebeque, o que não é 
sempre o caso”, prosseguiu o meteoro-
logista. O senhor Cantin acrescenta que 
as mudanças climáticas provavelmente 
também tiveram uma certa influência. 
Os cientistas interrogam-se de resto 
sobre o efeito que as mudanças climá-
ticas podem ter sobre o crescimento, a 
força e a frequência de El Niño.
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Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Ad-
versidade. Amor: O seu erotismo e criatividade vão fazer 
milagres na sua relação, o seu par gostará da surpresa. 
Saúde: Período sem problemas.
Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.

Número da Sorte: 31
Números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Carta da Semana: A Imperatriz, que significa Realização. 
Amor: O ciúme não é um bom conselheiro, aprenda a 
saber ultrapassá-lo. Saúde: Poderá sofrer de algumas 
dores de cabeça fortes, que indicam que precisam de re-
pousar mais. Dinheiro: Graças ao seu bom desempenho 

poderá ganhar algum dinheiro extra.
Número da Sorte: 3 
Números da Semana: 3, 11, 19, 25, 29, 30

Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Converse com o seu par, só ganhará com isso. 
Aprenda a aceitar-se na sua globalidade, afinal você não 
tem que ser um Super-Homem!

Saúde: Descanse quando o seu corpo pedir.
Dinheiro: Cuidado, seja mais amável no local de trabalho.
Número da Sorte: 76
Números da Semana: 19, 26, 30, 32, 36, 39

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço 
Pessoal. Amor: Pense mais com o coração do que com 
a razão. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você 
ama! Saúde: Cuide melhor da sua saúde espiritual pro-
curando ter pensamentos mais positivos. Dinheiro: As 

suas economias poderão sofrer uma quebra inesperada.
Número da Sorte: 72
Números da Semana: 5, 9, 17, 33, 42, 47

Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. Amor: Procure encontrar mais tempo na sua 
vida para estar com as pessoas que realmente ama. 
Saúde: Não cometa excessos alimentares. Dinheiro: As 
suas finanças poderão sofrer uma quebra substancial. 

Não se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos!
Número da Sorte: 56
Números da Semana: 8, 9, 22, 31, 44, 49

Carta da Semana: Cavaleiro de Copas, que significa 
Proposta Vantajosa. Amor: Os momentos de confrater-
nização familiar estão favorecidos. Não perca o contacto 
com as coisas mais simples da vida. Saúde: Procure fa-
zer uma alimentação mais equilibrada.

Dinheiro: Nada de marcante acontecerá, o que não significa que se 
pode deixar levar pelos impulsos consumistas.
Número da Sorte: 48 Números da Semana: 2, 8, 11, 28, 40, 42

Carta da Semana: A Rainha de Copas, que significa Ami-
ga Sincera. Amor: Os seus familiares precisam de maior 
atenção da sua parte. Seja carinhoso. Que o amor esteja 
sempre no seu coração!
Saúde: Cuidado com possíveis dores de cabeça.

Dinheiro: Pode fazer aquele negócio que tanto deseja.
Número da Sorte: 49  Números da Semana: 7, 19, 23, 42, 43, 48

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquieta-
ção, Agitação. Amor: Não descarregue nas pessoas de 
quem mais gosta a má disposição. A felicidade é de tal 
forma importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: Procure fazer um regime alimentar, só terá a 

ganhar com isso.  Dinheiro: Período pouco favorável para contrair 
empréstimos.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 2, 4, 22, 36, 47, 48

Carta da Semana: O Papa, que significa Sabedoria. 
Amor: Os seus amigos poderão vir a estranhar a sua 
ausência, não se afaste deles. Que o Amor e a Amizade 
sejam uma constante na sua vida! Saúde: Procure não 
fazer muitos esforços físicos, respeite o seu corpo.

Dinheiro: O seu poder económico terá um aumento significativo.
Número da Sorte: 5 Números da Semana: 3, 24, 29, 33, 38, 40

Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Refle-
xão, Novidades. Amor: Poderá ter de enfrentar uma forte 
discussão com um dos elementos da sua família. Seja 
verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira dura apenas 
algum tempo. Saúde: O cansaço irá invadi-lo, tente rela-

xar. Dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em baixo, seja 
prudente nos gastos.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 4, 11, 17, 19, 25, 29

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Leal-
dade, Reflexão. Amor: Não pense que as pessoas são 
todas iguais, não descarregue na pessoa que tem a seu 
lado o que outras lhe fizeram que o deixou magoado. 
Seja honesto consigo próprio, não tenha receio de reco-

nhecer os seus erros e traçar novas rotas de vida.
Saúde: Procure com maior frequência o seu médico de família.
Dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade.
Número da Sorte: 47 Números da Semana: 5, 17, 22, 33, 45, 49

Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: A harmonia está neste momento presente no seu 
ambiente familiar. Tanto a tristeza como a alegria são há-
bitos que pode educar, cabe-lhe a si escolher qual deles 
prefere! Saúde: Cuidado com o sistema nervoso, pois 

está neste momento com tendência para as depressões.
Dinheiro: Não terá problemas de maior nesta área da sua vida.
Número da Sorte: 55 Números da Semana: 2, 8, 11, 25, 29, 33

CrÓNICA

CARNEiRO (21 de março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de maio)

GÉmEOS (21 de maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEãO (23 de Julho - 22 de Agosto)

ViRGEm (23 de Agosto - 22 de Setembro)

SAGiTáRiO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRiCóRNiO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AqUáRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de março)

BALANçA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

ESCORPiãO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Joel Neto

MUITO BONs sOMOs Nós

o senhor das moscas
Na minha escola havia bullying, e a selecção das 

vítimas sempre foi a coisa mais fácil. Rapazinho 
gordo, já se sabe, era pato sentado. Caixa-de-óculos, 
com orelhas saídas e especial predilecção pelas aulas 
de Inglês, alvo preferencial também. Miúdo de trejei-
tos delicados, de pés às dez-para-as-duas, fotos dos 
Duran Duran nos cadernos e o hábito de sentar-se na 
porta do pavilhão, ao lado das meninas, enquanto os 
rapazes jogavam à bola? Estava lixado. Bom aluno? 
Não tinha hipóteses. “Mimoso” de sobrenome? Sai 
da frente. Pobre? Salve-se quem puder. Mal vesti-
do? Ui. Protestante? Coitadinho. Com personalidade 
idiossincrática? Ai Jesus. Dotado de um mínimo de 
interrogações sobre o que andamos todos a fazer nes-
te mundo e que esforços verdadeiramente precisamos 
de empreender para suplantar a nossa vil condição? 
Virgem Maria.

As crianças, nem é preciso dizê-lo, são crudelíssi-
mas. Nascem selvagens, infinitamente mais mesqui-
nhas do que pretendeu Rousseau – e naquelas idades, 
desprovidas tantas vezes dos mais básicos códigos 
de socialização (que muitas não chegarão a integrar), 
estão ainda perigosamente próximas da irraciona-
lidade absoluta. A mim, chatearam-me um bocado. 
Eu jogava à bola e não gostava de falar inglês em 
público, mas era relativamente gordo, razoavelmente 
bom aluno, comparativamente pobre, culturalmente 
protestante – e, para além disso, tinha uma daque-
las personalidades conspícuas de quem não se fica 

nunca. Se vim a garantir uma recta final de adoles-
cência pelo menos razoável, aliás, foi porque acabei 
por fazer como se faz na prisão: identifiquei o mais 
fraco de todos e, na primeira oportunidade, desfi-lo 
em pedacinhos, passando-lhe o papel de mártir ofi-
cial do pátio.
Só nos últimos anos aprendi a rir-me disso, porém 

– e apenas depois de constatar que o bonitinho de 
São Carlos era agora distribuidor de pirolitos, o fi-
lho do doutor Almeida levava pancada da mulher e 
a estrela da equipa de basquetebol não perdia uma 
oportunidade para pedir-me emprego. Chamem-me 
arrogante, se quiserem: é mesmo isso que eu sou. Te-
nho pela minha terra e pela minha gente uma paixão 
quase obsessiva. Mas anda Freud às voltas dentro de 
mim, como de resto dentro de vós. Não me esqueço 
dos calduços, das belinhas e das graçolas classistas, 

independente de as classes em causa serem so-
ciais, religiosas ou apenas futebolísticas. Não 
me esqueço de que me obrigaram a humilhar 
o João Paulo, que era talvez o melhor de nós 
todos. E não me esqueço, principalmente, de 
que o bullying, no meu tempo, não era apenas 
um entretém para os miúdos: era um entretém 
para os próprios professores.
Lembro-me de um professor de Trabalhos 

Manuais, tonto como só os professores de Tra-
balhos Manuais, que gostava ver-nos à bulha. 
Lembro-me de um professor de Ciências, pai 
de um rapaz lá da turma, que adorava repre-
sentar o papel de tutor intelectual da maioria 
cool. Lembro-me de uma professora de Práti-
cas, rapariga das freguesias, que se pelava pela 
aprovação dos jovens queques, betinhos e hot 
shots, na presunção de que assim se tornava 
uma deles. Lembro-me de que nenhum algu-
ma vez parou a olhar para o João Paulo, sequer 

consciente do seu sofrimento e do caminho que ele 
começava a empreender em direcção ao declínio pre-
coce (que não tardou). E lembro-me de que, embora 
aqui se fale de docentes pouco qualificados, titula-
res de disciplinas onde sobrava o tempo para tolices, 
muitos outros professores pelo menos condescen-
diam com a violência.
Não sei como é o bullying hoje em dia. Não tenho 

filhos – e a maior parte das crianças dos meus ami-
gos está numa idade em que essa persistente humi-
lhação (essa persistente brutalidade, esse persistente 
tormento, essa promessa de prisão para a vida inteira) 
ainda estará apenas em incubação. Mas sei como era 
no meu tempo: parte da responsabilidade era da es-
cola, dos professores, dos contínuos – daqueles em 
quem os pais, os primeiros incompetentes da equa-
ção, delegavam a educação dos miúdos. E o que 
constato, depois deste trágico caso de Mirandela sem 
o qual parecíamos prontos a fazer vista grossa aos 
sinais durante não sei mais quantas décadas, é que a 
situação está ainda pior. Que os miúdos estão ainda 
piores. Que a escola está ainda mais burocratizada e 
desatenta. Que os pais são ainda mais desastrosas re-
ferências. E que tantas e tantas crianças continuam a 
postos para que a violência se lhes incruste 
no carácter para o resto da vida.
Pois agora já nem sequer parece estar 

garantido um “resto da vida”. Podiam ser 
mais desesperados, estes tempos?
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oferta de qualidade fideliza clientes
Os Portugueses sabem no momento próprio, 

expandir e diversificar a sua actividade eco-
nómica, sem perder de vista a sua identidade e as 
raízes culturais e históricas de um povo que sem-
pre soube o caminho que queria trilhar.
O “Festival Montreal en Lumiere”, foi um ponto de 

referência, que teve um governador, Carlos Ferreira 
(proprietário do elegante restaurante Ferreira) a de-
senvolver um plano com o objectivo claro de promo-
ver Portugal que é, sem dúvida, um destino especial, 
pela sua enorme variedade de ambientes naturais e 
humanos, gastronomia rica, uma cultura milenar, es-
palhada por palácios, conventos e bibliotecas. Uma 
costa repleta de magníficas praias e propriedades ru-
rais, onde são produzidos os vinhos, azeite, queijo, 
etc; com apreciadores em todo o mundo.
Ao longo de 11 dias, 18 a 28 de Fevereiro, o Que-

beque e os portugueses viveram uma época pujante, 
elevando ao máximo o padrão dos produtos portu-
gueses apresentados com o trabalho e arte de 21 che-
fes de cozinha vindos de Portugal, que enriqueceram 
a oferta gastronómica portuguesa em Montreal.
Sopraram também os bons ventos de 18 produtores 

de vinhos, que apresentaram a imprensa especializa-
da, novas colheitas e afirmaram a qualidade de mar-
cas já conhecidas no mercado do Canadá.
O mundo avança a uma velocidade formidável e os 

costumes e sabores tendem a ser tolerados um pouco 
por todo o lado. Temos um vasto leque de restauran-
tes em Montreal com um estilo e uma ementa, que os 
caracteriza e distingue.
As esplanadas, os bares, a boa cozinha e animação 

fidelizam clientes em todos os grupos etários e de to-
das as origens.
Contudo, alguns profissionais correm sempre o ris-

co de terem pouco brio profissional e assim as farsas 
e fintas levam todas as acções que visem a promoção 
a cair em saco roto!... Todos têm liberdade para fazer 
inovação e personalizar o tratamento sem enganar o 
cliente.

Desde já fique registado, que quando peço num res-
taurante português, uma caldeirada sei que não estou 
em Sesimbra. 
Neste contexto promocional entro num restaurante 

que tem todas as condições para ser um destino se-
guro. 
A famosa caldeirada foi servida, com três gambas 

pequenas, um cubo de uma vieira, 8 mexilhões pretos 
e molho tipo mexicano, sem mais - vinte e oito dóla-
res!... o gerente chamou-lhe cozinha contemporânea, 
quando lhe disse que uma caldeirada assim devia ter 

outro nome. Nesta onda a lista poderia alongar-se. 
Imagino que a oferta de qualidade fideliza clientes, 

com o melhor serviço possível a um preço razoável e 
com um investimento constante na formação dos em-
pregados. Imagino que o sector empresarial, tem um 
potencial de desenvolvimento significativo e podem 
expandir a sua posição assente nesta 
sólida campanha promocional e de 
marketing, extremamente eficiente e 
bem delineada. Só a verdade e a força 
das convicções é que permite atingir 
os objectivos pretendidos. 
Manuel de Sequeira Rodrigues 

Jantar da esperança 
Como já vem sendo habitual, foi organizado no 

sábado 20 de Março, mais um jantar em bene-
fício da Aldeia da Paz, no Brasil, a obra do Padre 
Mata.
O lucro liquido foi de 6.500 dólares americanos, 

que foram transferidos para o Brasil.
Um agradecimento a todas as pessoas que dum 

modo ou doutro, contribuíram, para o êxito do jan-
tar, mas vai um agradecimento muito especial, para 
a Associação do Espirito Santo de Hochelaga, que 
nos deram uma preciosa colaboração.
Nós todos sabemos, que ultimamente tem havido 

muitas catástrofes em todo mundo, o Haiti, o Chile, 
a Madeira, e outros, é muita gente a necessitar de 
ser ajudada, mas infelizmente não é possível aju-
dar todos. Nós escolhemos ajudar a Aldeia da Paz, 
por várias razões, é uma instituição séria que co-
nhecemos há vários anos, sabemos que o dinheiro é 
bem administrado e que não à desvios, mas acima 
de tudo por ser uma obra que ajuda crianças aban-
donadas.

Com o envelhecimento das populações e o decrés-
cimo dos nascimentos, o mundo ocidental, corre 
graves riscos, pois um país sem crianças não pode 
sobreviver. É por isso que nós acreditamos que os 
nossos recursos e preocupações, devem ser con-
centrados nas crianças, não importa onde elas vi-
vam, quer seja no Brasil ou noutro país qualquer, as 
crianças são o futuro do mundo.

Victor Hugo
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Mais uma vez tivemos ocasião no sábado passa-
do a uma noite sensacional, em companhia de 

Rosa Velosa e do “comediante” Totó, na sala grande 
da Missão de Santa Cruz. 
Há muitas coisas que nós, jornalistas, devíamos di-

zer mas não dizemos por medo, porque a comunidade 
não gosta e devemos agradar a todos. Mas os órgãos 
de comunicação dedicam-se a promover a cultura e a 
informação das actividades que se desenrolam nesta 
comunidade, e notamos muito pouco apoio a estes 

organismos. Nesta festa para festejar Portugalíssi-
mo, apenas três associações comunitárias estiveram 
presentes – número bastante ridículo para um evento 
como este, especialmente quando existem mais ou 
menos umas trinta organizações. É bastante triste que 
não haja mais apoio para um organismo como este – 
e para os outros – que merecem também muito mais. 
Há muitas festas e compreendo que não podemos ir 

a todas, mas é importante não esquecer que sem a rá-
dio Portugalíssimo,  perderemos  um importante pa-
trimónio, o que eventualmente poderá acontecer, se 
continuarmos a não apoiá-la de uma maneira directa 
ou indirecta. O jornal A Voz de Portugal está a che-
gar ao seu 50º aniversário e estou à espera de ver se 

teremos este tipo de apoio... Será que será o mesmo? 
Será que A Voz de Portugal deverá fazer uma Matan-
ça do Porco ou organizar a festa do Chicharro para 
atrair o povo e festejar o Jornal? Será que devemos 
dar tudo para ver a comunidade mexer um pouco… 
Acho que a ingratidão da comunidade é mais forte 
que tudo o que os órgãos de comunicação fazem para 
ela. O aniversário da Rádio Portugalíssimo deve ser 
marcante para todos. Acho que, 30$, para uma festa 
como esta, que foi de longe uma das melhores deste 

ano, é razoável.
Nesta lindíssima noite primaveril pude apreciar 

mais um aniversário da rádio. Durante essa noite fi-
quei muito admirado pela grande evolução deste pro-
grama radiofónico e da sua organização. O cantor do 

grupo Contacto, Carlos Frazão, elogiou Rosa Velosa 
e Tótó pelo trabalho que têm feito ao longo dos anos. 
Muitas prendas e surpresas foram feitas nesta noite. 

A primeira surpresa foi o artista “Benoit la Diva”, 
um jovem que apresentou um espectáculo “travesti” 
que foi interessante. Depois, Eddy Sousa fez um bom 
espectáculo com as duas belíssimas dançarinas. Va-
nessa, uma nova voz, ainda desconhecida da comuni-
dade, encantou toda a sala com uma selecção bastan-
te interessante de música ritmada que agradou toda 
a sala. Eu espero que ela vai continuar a encantar a 
comunidade portuguesa porque falta um pouquinho 
deste sangue novo nesta comunidade. Vanessa, pa-
rabéns. Tivemos também o rancho Verde Minho que 
fez um grande espectáculo. E, finalmente, o grupo 
Contacto que actuou muitíssimo bem, como de resto 
é seu costume. A comida foi confeccionada por José 
e Irene Vieira, que fizeram um excelente trabalho do 
início até ao fim. A sobremesa, deliciosa, foi feita 
pela pastelaria Chez Forcier. As rifas são: 1- 2331; 
2-1701; 3-2079; 4-0746; 5-2162.
Viva o Portugalíssimo e parabéns pelo seu 15º ani-

versário. 
Sylvio Martins

COmUNIDADe

portugalíssimo, 15 anos ao serviço da comunidade
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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

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família           514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do 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

aSSociaÇÕeS e clUBeS

Portuguesa Brossard            450.659.4356
Portuguesa de Laval           450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

eNSiNo

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

iGReJaS

23 de Março de 2010
1 euro = caD 1.386670

SeRviÇoS coNSUlaReS
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

gUIA COmerCIAl NeCrOlOgIA

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  
14:45 MAGAZINE ARGENTINA 
CONTACTO  
15:15 FUTEBOL: TAÇA DE PORTUGAL
          Rio Ave vs Porto
17:00 BIOSFERA
18:00 JOGO DUPLO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO  
22:15 SALVADOR(R/)    
22:45 PAI À FORÇA  
23:30 CONVERSAS
           DE MÁRIO SOARES  
00:30 GRANDE REPORTAGEM-SIC
01:00 JOGO DUPLO(R/) 

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  
16:30 MAGAZINE
           AUSTRÁLIA 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
           AUSTRÁLIA CONTACTO  
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA  
23:15 CONTA-ME COMO FOI   
00:00 CORREDOR DO PODER  
01:00 JOGO DUPLO  

             qUARTA-fEiRA                           qUiNTA-fEiRA                                SEXTA-fEiRA                                   SáBADO                                       DOmiNGO                                SEGUNDA-fEiRA                             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  
15:30 ANTES PELO CONTRÁRIO  
16:15 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO  
16:45 A ALMA E A GENTE   
17:15 TELERURAL   
17:45 SALVADOR   
18:15 LIGA DOS ÚLTIMOS   
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO(R/)
 22:15 TITO PARIS EM CABO VERDE
00:00 DESTINOS.PT  
00:30 30 MINUTOS(R/)   
01:00 QUARTO CRESCENTE   

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 CALORIAS
03:00 BOM DIA PORTUGAL FIM-DE-
SEMANA  
04:00 ZIG ZAG  
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL  
05:30 A ALMA E A GENTE (R/)     
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS   
08:00 JORNAL DA TARDE   
09:00 ZIG ZAG  
10:00 CALORIAS
10:30 BIOSFERA
11:15 METAMORFOSES  
12:00 ATLÂNTIDA (AÇORES)
13:30 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA  
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL  
14:30 CONTRA INFORMAÇÃO   
15:00 TELEJORNAL  
16:00 A VOZ DO CIDADÃO   
16:15 DOCUMENTÁRIO: Shoeshine Boy
17:15 PAI À FORÇA(R/)   
18:00 JOGO DUPLO  
19:00 NOTÍCIAS
20:30 TELEJORNAL
22:00 FUTEBOL: Benfica vs Braga
00:00 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA  
00:30 TELERURAL(R/)    
01:00 JOGO DUPLO(R/)

02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO  
03:00 BOM DIA PORTUGAL  
04:30 MISSA DO DOMINGO DE RAMOS
07:30 CONTRA INFORMAÇÃO   
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 EUROTWITT
10:30 SÓ VISTO!   
11:15 PROGRAMA DAS FESTAS   
13:30 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO  
14:00 TELEJORNAL  
15:15 FUTEBOL: Belenenses vs Porto
17:00 JANELA INDISCRETA COM 
MÁRIO AUGUSTO(R/)    
17:30 ALDO LIMA “PIOR QUE ESTRAGADO”
18:30 DESTINOS.PT(R/)   
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)     
20:30 TELEJORNAL MADEIRA  
21:00 TELEJORNAL - AÇORES  
21:30 MÁRIO PACHECO
23:00 JANELA INDISCRETA 
23:30 CONTRA INFORMAÇÃO(R/)    
00:00 FRANÇA CONTACTO(R/)
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)   
00:45 CUIDADO COM A LÍNGUA!
01:15 NUNO TEOTÓNIO PEREIRA 

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  

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/)   

* HORA DE MONTREAL                             ** HORáRiO SujEiTO A MODificAçõES

AGÊNciAS DE ViAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638

cONfORT
4057 Boul. St-Laurent              514.987.7666
LATiNO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LiSBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BOuTiQuES
BOuTiQuE ANA MARiA
4409 St.Laurent                    514.849.6619
BANcOS
cAiXA PORTuGuESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
cANALiZADORES
PLOMBERiE & cHAuffAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687
cLÍNicAS
cLÍNicA MÉDicA LuSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
cONTABiLiSTAS
ANÍBAL AfONSO, c.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTiSTAS
DR. THuY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209-514.499.1624
ELEcTRiciDADE
ELEcTRO-LuSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
fARMáciAS
fARMáciA RiTA NAccAcHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
fuNERAiS
ALfRED DALLAiRE|MEMORiA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATiON SERVicE
4209 De Bullion                   514.845.5804
MERcEARiA
Sá & fiLHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONuMENTOS
GRANiTE LAcROiX iNc.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOTáRiOS
Me. LuciEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDuARDO DiAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OuRiVESARiAS
ROSAS DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727
RESTAuRANTES
cHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO cOSTA

514.946.1988

†

†

†

† António Abreu
Faleceu em Montreal, no dia 17 de Março de 
2010, com 81 anos de idade, António Abreu, 
natural de Parceiros de Igreja, Torres Novas, 
Portugal.
Deixa na dor as suas filhas Emília (Carlos 
Mota), Rosaria, Dina (Luis Graça); seus netos 
Nelson (Sarina), Stephanie, Andrea, Jessica 
e Dylan; sua bisneta Gabriella; mãe dos seus 
filhos Lucinda Santos; sua companheira Ana 
Oliveira, assim como restantes familiares e 
amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
4231, Boul. St-Laurent, montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino martins
Uma missa de corpo presente decorreu segunda-feira, 22 de Março 
de 2010, na Igreja Santa Cruz. O seu corpo será trasladado para o 
cemitério de Parceiros de Igreja, Torres Novas, Portugal.
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.

† Raul Lourenço
Faleceu em Montreal, no dia 16 de Março de 2010, com 87 anos de 
idade, Raul Lourenço, natural de Silves, Algarve, Portugal, esposo de 
Maria Barata. 
Deixa na dor a sua esposa, sua filha Cândida, seu filho Paulo do 
Carmo, seus netos (as) Dália, Kevin e Maya, 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
Foi a sepultar no Cemitério Le Repos Saint-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.

Otília da Cruz Serra
Faleceu em Montreal, no dia 19 de Março de 
2010, com 69 anos de idade, Otília da Cruz 
Serra, natural de Buarcos, Figueira da Foz, 
Portugal, esposa de João Martins Patrão.
Deixa na dor o seu esposo, seu filho Pedro 
(Julie Viger), seus netos Tristan e Camilia, 
sua irmã Elisa, sua cunhada Maria Saudade, 
sobrinhos (as), 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
Uma missa de corpo presente decorreu segunda-feira, 22 de Março de 
2010, na Igreja Santa Cruz. O seu corpo foi trasladado para o Cemitério 
de Buarcos, Figueira da Foz, Portugal.
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.

Abílio martins de Pinho
Faleceu em Montreal, no dia 21 de Março de 
2010, com 63 anos de idade, Abílio Martins 
de Pinho, natural de São Pedro de Castelões, 
Vale de Cambra, Portugal, esposo de Maria 
Isabel Marques.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos Miguel 
(Sarah), Jorge e Victor, seu irmão José 
Duarte, suas irmãs Isabel, Aldina, Rosalina e 
Gracinda e seus cônjuges respectivos, seus 
cunhados (as), sobrinhos (as), assim como 
restantes familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
4231, boul. St-Laurent, montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 24 de Março de 2010, das 14h 
às 17h e das 19h às 22h. Uma missa de corpo presente terá lugar 
amanhã, quinta-feira, dia 25, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. O seu 
corpo será trasladado para o Cemitério de São Pedro de Castelões, 
Portugal. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na 
liturgia do 7o dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, dia 
27 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.

Armando Gonçalves Ladeira
Faleceu em Montreal, no dia 22 de Março 
de 2010, com 79 anos de idade, Armando 
Gonçalves Ladeira, natural de Moriscas de 
Abrantes, Santarém, Portugal, esposo de 
Odete Marques Branco.
Deixa na dor a sua esposa, suas filhas 
Almerinda (Manuel José) e Linda (João 
Carlos), seus netos David e Inês, seu 
cunhado (a), assim como restantes familiares 
e amigos do Clube Portugal Montreal e do 
Clube Oriental. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
1120, Jean-Talon este, montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino martins
Uma missa de corpo presente tem lugar sábado 24 de Março de 2010, 
às 10h00, na Igreja Santa Cruz. O seu corpo será trasladado para o 
Cemitério de Moriscas de Abrantes, Portugal.
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.

Armindo Rocha Amor
Faleceu em Montreal, no dia 23 de Março de 2010, com 78 anos de 
idade, Armindo Rocha Amor, natural de Mouraria, Lisboa, Portugal, 
viúvo de Maria Georgina.
Deixa na dor a sua filha Paula Amor, assim como restantes familiares 
e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
4231, Boul. St-Laurent, montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino martins

O velório terá lugar amanhã, quinta-feira 25 de Março de 2010, no 
4231 boul. St-Laurent. O serviço fúnebre terá lugar sexta-feira, dia 26, 
às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar 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 terça-feira, dia 30 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.

†

† José Gomes Lume
1928-2010

Faleceu no Hospital Royal Victoria, Montreal, rodeado pela sua família, 
no dia 22 de Março de 2010, José Gomes Lume, com 81 anos de 
idade.
Deixa na dor a sua esposa Zulmira Sousa de Ponte, seus filhos 
Emanuel, Anna Paula (Serge) e Steven (Ewelina), seus queridos netos 
Zachary e Aleczander, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Centre funéraire Côte-des-Neiges
Réseau Dignité
4525, chemin de la Côte-des-Neiges
montréal  (514) 342-8000
O velório tem lugar sábado, dia 27 de Março de 2010, das 14h às 17h 
e das 19h às 22h, domingo 28 de Março, das 17h às 22h e segunda-
feira 29 de Março, das 10h às 12h. Seguir-se-á o funeral, às 13 horas 
na Igreja Santa Cruz, 60 rua Rachel O., Montreal, sucedendo-se a 
sepultura no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Dons à Sociedade de Alzheimer em memória de José seriam 
apreciados.
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.
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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.

ClASSIfICADOS

Operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 

Bom salário. Tempo inteiro. 
514-820-5247

COLABORE COm
O NOSSO JORNAL

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 experiên-
cia. Contactar Jos 514-325-7729

eMpReGoS

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

Rosa 514 278.3956

Quartos, apartamentos e lofts co-
merciais. manuel Picado: 
514-296-7274 ou 514-843-6036

veNDe-Se

Faço juntas de gesso (gyproc) e 
instalo gesso; pintura e renova-
ções gerais.

Contacte Alexandre Carneiro
514-402-1620

ReNovaÇÕeS

viDeNTe

aRReNDa-Se

Operador de escavadora com 
experiência. 514-992-1586

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

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

Supra Plus Aluminium procura em-
pregados para instalação de corri-
mãos e escadas de alumínio. Bom 
salário. Giuseppe 514-881-1866

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

Faço todo o género de renovações.
Contactar o senhor Lopes.

514-946-2760 Bruno De Matos
Agent immobilier affi lié

www.BrunoDeMatos.com
t.m. 514.970.7777

EDMUNDO AUGUSTO & BRUNO DE MATOS • PROPRIO DIRECT • 10 MARS 2010
FORMAT: 1/10 NB • LANGUE: PORTUGAIS
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (QC) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM • JORNAL@AVOZDEPORTUGAL.COM

Laval-Oeste
Lindo cottage 

renovado. 284,000$

Edmundo Augusto
Agent immobilier affi lié

edaugusto1@gmail.com
t.m. 514.712.9431

2 condos de luxo
3 ½  9º andar 249,000$

(vista sobre o rio)
5 ½  19º andar 539,000$

Montréal-Nord

Vendido em 86 dias
Novo condo 5 ½

Candiac
Vendido em 45 dias

Grande duplex

Plateau

Serviço profi ssional e honesto • comissão competitiva
Avaliação gratuita 

Procuramos uma higienista dentá-
ria séria, que fale Francês, Inglês 
e Português. Vantagem ser poli-
valente. 

514-845-6283

Casa para férias
Nos Biscoitos, Terceira, Açores

Telf: 514-845-3963
ou 011 351 295 908766

Condutor com carta de condução 
classe 5, para conduzir pequeno 
camião. 514-977-3248

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

450-963-3462

Em Montreal, 4 ½ situado no 8914, 
2e Avenue. Bom preço. 

514-389-5678

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

Textile company
We are currently hiring for general 
work in the lace department.

Compagnie de textile
Recherchons employée pour tra-
vail général dans le département 
des lacets.  

fax: 514-495-1629
lgravel@calko.ca

Costureira com experiência para 
loja de vestidos de noiva e de gala 
de alta qualidade. Na baixa de 
Montreal. 514-994-1932
Condutor para companhia de 
construção, com carta de condu-
ção classe 5. Tel.: 514-977-7173

Ajudante de cozinha para o Res-
taurante A quinta da rua Jarry. 

Apresente-se no 65 Jarry E.

Cozinha, salão, 2 quartos, 2 tele-
visões, 1 frigorífico e muito mais à 
venda. 

Olina moreira freitas 
514-326-8138

espaçoso
5 ½ 

na zona
St-Michel
675$ por 

mês. 
Depois das 17h, 
514-803-6659

Procuramos homens para mu-
ros e trabalhos de pedra em jar-
dins. Salário horário 20$ e mais, 
segundo experiência. Procura-
se também um ajudante, com ou 
sem experiência. 

Contacte David 514-979-5604

Trylawn
companhia de paisagismo 

procura empregados a tempo 
inteiro, com carta de condução 

e que goste de trabalho no 
exterior. Salário horário entre 

9,50$ e 11$. 
514-332-3189 

Deixar mensagem (francês ou inglês)
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ANEDOTAs BOCA DO INfERNO

pAlAvRAs CRUzADAs

Encontram-se duas viúvas e falam dos seus finados:
- De que morreu o seu marido vizinha? - Morreu de gota.
- Quase como o meu que morreu da pinga...

o pec peca por parco
É irónico que os problemas económicos possam ser 

responsáveis pelas maiores desigualdades sociais 
mas que a economia, enquanto ciência, seja tão igua-
litária. Alguns dos maiores especialistas em economia 
previram tanto como eu o aparecimento da crise. A 
economia tem essa característica fascinante: por mui-
to que alguém se dedique a estudá-la, aparentemente 
continua a ser um leigo. Um grande administrador tem 
tanta dificuldade em evitar a calamitosa falência de um 
banco como um merceeiro versado apenas em contas 
de somar. Por isso, é com a consciência invulgarmente 
tranquila que me dedico à análise económica: na pior 
das hipóteses, os meus comentários farão tão pouco 
sentido como os de um professor de economia.
Quando o governo propôs o Programa de Estabilida-

de e Crescimento, a minha primeira impressão foi a de 
que o PEC tinha um E a mais. Duvido de que a nossa 
economia precise da ajuda de um programa para esta-
bilizar, uma vez que se encontra estável (no sentido em 
que um paciente em estado comatoso se mantém está-
vel) há muitos anos. As críticas de alguma oposição 
parecem-me ainda menos pertinentes. É falso que o 
Programa de Estabilidade e Crescimento obrigue uma 
parte significativa dos portugueses a apertar o cinto. E 
é falso sobretudo na medida em que aquilo que os por-
tugueses têm à cintura já não é um cinto há algum tem-
po: é um garrote. O que vai ser preciso apertar agora 
é o garrote. O grande raciocínio que sustenta a actual 
estratégia económica é importado da caça: o impor-
tante é não afugentar. Não convém taxar os lucros dos 
bancos e das grandes empresas para não afugentar o 

investimento. É desaconselhável taxar as transacções 
da bolsa para não afugentar o capital. Quem sobra? Os 
trabalhadores - que, além de serem muitos, são gente 
que não se deixa afugentar, porque precisa mesmo do 
emprego. Um trabalhador por conta de outrem traba-
lha, na verdade, por conta de dois, digamos, outrens: 
por conta do empregador e por conta do Estado. São 
os trabalhadores, e não as empresas e os bancos, os 
grandes “criadores de riqueza”. Criam a riqueza dos 
patrões e a do Estado, que depois toma essa parte da 
riqueza e a devolve às empresas e aos bancos, sob a 
forma de nacionalização do que der prejuízo e priva-
tização do que der lucro. Nota-se muito que estou a 
assobiar a Internacional enquanto escrevo isto?
A política fiscal é igualmente clara: as pessoas que 

ganham menos do que eu pagam menos impostos do 
que eu; a generalidade das que ganham mais também 
paga menos impostos do que eu. O governo alega que 
irá aumentar a taxa de impostos a quem ganha mais de 
150 mil euros por ano, o que seria uma excelente medi-
da, mas não é exactamente verdadeiro. O governo vai 
aumentar a taxa de impostos a quem declara mais de 
150 mil euros por ano, o que é ligeiramente diferente. 
Não há assim tantos contribuintes nessas condições.
Resta a consolação de constatar que o congelamento 

dos salários dos funcionários públicos 
não é uma medida assim tão áspera. Os 
salários, a bem dizer, têm estado no fri-
gorífico. Não vão propriamente sofrer 
um choque térmico.

Ricardo Araújo Pereira

Uma senhora vai ao talho e pergunta ao talhante:
- Tem um quilo de carne?
O talhante responde:
- Sim tenho. Custa 50 euros
Diz logo a senhora apressada:
- Credo! O senhor não tem coração!
- Tenho sim custa 18!
P: Sabes o que é uma loira a correr?
R: Fastfood!!!
P: Como se chama a peça de vestuário que controla tudo e todos?
R: O sobretudo...

ENCOmENDAR UmA PiZZA Em 2015
- Pizza Hot, Bom dia.
- Bom dia, quero encomendar uma pizza sff!
- Pode dar-me o seu NIDN, sff?
- Com certeza, o meu número de identificação nacional, é
6102049998-45-54610.
- Muito obrigado Sr Kerry. A sua morada é 1742, Meadowland Drive, e 
o seu número de telefone é 494-2366, o seu número no escritório da 
Lincoln Insurance é o 745-2302 e o seu portátil é 266-2566. De que 
número o Sr ligou?
- Euh ? Estou em casa. Onde foi buscar essas informações todas?
- Nós estamos ligados em rede ao Sistema.
- (Suspiro) Ai sim! Eu queria encomendar duas pizzas com extra quei-
jo e camarão...
- É capaz de não ser boa ideia.
- Desculpe!!!?
- Consta na sua ficha médica que sofre de hipertensão e de um nível 
muito alto de cholesterol, além disso o seu seguro de vida desaconse-
lha vivamente escolhas perigosas para a sua saúde.
- Pois é ...tem razão! O que é que me propõe?
- Porque que não experimenta a nossa pizza Light com iogurte de 
soja, tenho a certeza que vai adorar.
- Como é que sabe que vou adorar!!!?
- O Sr. consultou o site Recette Gourmandes au Soja na biblioteca 
municipal dia 15/01 às 14h32 onde permaneceu ligado à rede durante 
36 minutos, daí a minha sugestão.
- Pronto está bem!. Dê me duas pizzas familiares, quanto é?
- É a escolha certa para si, a sua esposa e respectivos 4 filhos, são 
49,99 euros.
- Quer o meu número de cartão de crédito?
- Lamento mas vai ter que pagar em dinheiro. O limite do seu cartão 
de crédito já foi ultrapassado.
- Não faz mal eu vou ao multibanco levantar dinheiro antes que che-
gue a pizza.
- Dúvido que dê. Tem a conta a descoberto.
- Meta-se na sua vida. Mande-me as pizzas que eu arranjo o dinheiro. 
Quando é que entregam ?
- Estamos um pouco atrasados. Daqui a 45 minutos serão entregues. 
Se estiver com muita pressa pode vir buscá-las, só que transportar 
duas pizzas de mota não é aconselhável além de ser perigoso.
- Mas que raio de história é esta, como é que sabe que tenho uma 
mota?
- Peço desculpa, apenas reparei que não tinha pago as prestações do 
carro e que ele foi penhorado. Mas a sua Harley está paga. Daí
pensei que fosse utilizá-la.
- @#%/$@&?#!
- Agradeço que não me insulte... não se esqueça que já foi condenado 
em Julho de 2009 por Insulto a Agente na via pública.
- (Silêncio)
- Mais alguma coisa!?
- Não, é tudo...não espere...não se esqueça dos 2 litros de Coca
Cola que constam na promoção.
- Peço imensa desculpa, mas o regulamento da nossa promoção des-
crito no art.3/12 proíbe-nos de enviar bebidas com açúcar a pessoas
diabéticas.

HORiZONTAiS 1. Fio de ferro ou de outro metal puxado à fieira. Uni-
dade de medida de capacidade eléctrica. 2. Carbonato de chumbo. 
Antiga festa popular nos primeiros dias de Maio. 3. Gemido de agonia. 
Tipo de rocha constituída por seixos arredondados ligados por uma 
espécie de cimento. 4. Sociedade Anónima (sigla). Bruni. Trabalho 
penoso. 5. Chegada de um navio a um porto. Satélite de Júpiter. 6. 
Costumar (ant.). Assentimento. 7. Bétele. Bater. 8. Elogio. Género de 
macaco nocturno da América Tropical. Preposição. 9. Quebrei. Antiga 
porcelana do Oriente. 10. Introduz. Ostentação. 11. Amargo. Granje-
ar.

VERTiCAiS 1. Incrimina. Pena de ave, destinada a adornos. 2. Rein-
cidência no crime ou no erro. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim 
e outras relações (prep.). 3. Qualquer abertura circular. Elemento de 
formação de palavras que exprime a ideia de ovo. Idónea. 4. Mulo. 
Preposição (abrev.). Ontem (ant.). 5. Domar, ensinar potros, cavalos. 
6. Classe. Direcção. 7. Diz-se do animal que tem dois dedos em cada 
pé. 8. Assistência Médica Internacional (sigla). Agastamento. Aba-
de (abrev.). 9. Os ramos ou a folhagem das plantas. Extraterrestre 
(abrev.). Artigo (abrev.). 10. Grito aflitivo. Qualidade do que é finito. 11. 
Espécie de chibo africano. Tornar a ler.

Grécia divide União europeia
A Europa está cada vez mais dividida quanto a uma 

eventual ajuda financeira à Grécia. Numa entre-
vista a uma rádio, a chanceler alemã, Angela Merkel, 
reafirma que “a Grécia não precisa de dinheiro e o 
governo grego já o confirmou”. Já o ministro espanhol 
dos Negócios Estrangeiros, Miguel Angel Moratinos, 
disse – em nome da presidência rotativa da UE – que 

vai trabalhar para um apoio financeiro à Grécia. Tam-
bém os ministros francês e italiano dos Negócios Es-
trangeiros mostraram-se favoráveis à ajuda, em decla-
rações à margem de um encontro com os homólogos 
europeus. Citado pela agência noticiosa France Press, 
o presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, disse 
que, “mesmo que não concorde, não excluí o recurso 

às ajudas dos países eu-
ropeus e ao Fundo Mone-
tário Internacional para 
ajudar a Grécia”. Na reu-
nião de líderes europeus, 
quinta e sexta-feira, este 
vai ser um dos assuntos 
abordados. Recorde-se 
que o PEC, o plano por-
tuguês, também está de-
pendente da aprovação 
de Bruxelas.

Google 
abandona 
censura
A Google anunciou que 
vai deixar de censurar o 
seu motor de busca chi-
nês e que os cibernautas 
que entrem em google.cn 
serão reencaminhados 
para o portal de Hong 
Kong, google. com.hk, 
onde estão os resulta-
dos não censurados em 
chinês simplificado. O 
governo chinês foi mui-
to claro (...) sobre o fac-
to de a auto-censura ser 
uma exigência legal não 
negociável”, afirmou, 
acrescentando que agora 
espera “vivamente” que 
“o governo respeite” esta 
solução, disse o director 
jurídico da Google, Da-
vid Drummond.
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O Vamos Comer Juntos foi na passada quarta-feira 
num passeio à “Cabane à Sucre”. Fui com eles, 

porque há mais de 10 anos que não ia. A primeira 
vez que me desloquei a uma “cabane a sucre” foi nos 
anos setenta, alguns anos depois de ter chegado cá. O 
meu filho Paulo Manuel andava na extinta Escola St-
Jacques que ficava no actual edifício da Cinématèque 
du Québec, esquina da De Maisonneuve com Sangui-
net. Nessa altura ele estava na pré-maternal. A escola 
organizou o passeio e lá fui eu. Já tinha ouvido falar, 
mas não tinha a menor noção daquela cultura. En-
tão um dos professores explicou-nos que tinham sido 
os Índios, muito antes da chegada dos colonos, que 

descobriram a seiva que saia das famosas “érables”. 
São necessários entre trinta e quarenta litros de seiva 
para se fazer um litro do famoso xarope. Uma árvore, 
dependente das condições climáticas, dá entre ses-
senta e cento e sessenta litros de seiva. As “cabanes 
à sucre” tal como as conhecemos hoje só apareceram 
a partir do século dezanove. A refeição que servem 
é muito típica, é composta por sopa de ervilha seca, 
feijão guisado, mas doce, omeleta, fiambre, crepes, 
torresmos de toucinho, que lhes chamam de orelhas 
de Cristo. Um dos processos da fabricação do xarope 
dá um líquido que ainda quente posto sobre a neve 
fica duro como um caramelo e que lhe chamam de 
“tire”, que comemos como um rebuçado.
Cerca de noventa pessoas acompanharam o “Vamos 

Comer Juntos”, incluindo os padres José Maria, An-

tónio e Clifford. Foi uma viagem muito divertida e o 
pessoal da cabane à sucre “Toit Rouge” fizeram de 
tudo para que passássemos um dia agradável. O DJ 
incluiu no seu reportório música de dança portuguesa 

e fez com que portugueses e canadianos se misturas-
sem a dançar. Como sempre, o Pe José Maria fez dos 
seus milagres. Fez com que pessoas mais deficien-
tes pusessem a bengala de lado para dançar com ele. 
Agora qual será o próximo passeio? 

Antero Branco

COmUNIDADe

CONCURsO
síMBOlOs pORTUGUEsEs

Apresentamos de forma destacada, sectores da História Pátria que os 
interessados deverão recortar e posteriormente incluir, em suporte à 
sua escolha, (montagem, caderno, etc). As normas são extremamente 
simples: Os candidatos deverão, no final do concurso previsto para 
Maio próximo, apresentar no Jornal até uma data a indicar, os seus 
trabalhos em envelope fechado, contendo no interior a sua identifica-
ção em outro envelope também fechado. Isto para garantir o anonima-
to de cada participação até a apreciação dos trabalhos e decisão do 
júri. Participe. Esperamos por si.

sOlUçõEs
SOLUçãO CRUZADAS:

672938514
491752638
358164927
127896345

915627483
283541796

839475162
764389251

546213879

sUDOKU

7

69

7
3 7
4

5

1

8

9

3

67

6

5

3
2

2
5

1

4
3
1

68

4
8

7

RECEITA DA sEMANA

pizza de peru com coentros

HORiZONTAiS: 1. Arame, Farad. 2. Ceru-
sa, Maia. 3. Ulo, Pudim. 4. SA, Poli, Afã. 5. 
Aportada, Io. 6. Soer, Ámen. 7. Pã, Percu-
tir. 8. Loa, Aoto, De. 9. Parti, Aal. 10. Mete, 
Alarde. 11. Amaro, Obter. 
VERTiCAiS: 1. Acusa, Pluma. 2. Relapsão, 
Em. 3. Aro, Oo, Apta. 4. Mu, Prep, Aer. 5. 
Espotrear. 6. Aula, Rota. 7. Didáctilo. 8. 
AMI, Amuo, Ab. 9. Rama, Et, Art. 10. Ai, Fi-
nidade. 11. Damão, Reler.

ingredientes:
500g de carne de peru fresca picada; 
2 cebolas roxas; 200g de queijo rala-
do; Azeitonas mistas q.b.; Coentros 
picados q.b.; 2 bases para pizzas de 
compra; Sal e pimenta q.b.
Preparação:
Comece por temperar a carne com sal e pimenta a gosto. De seguida, 
divida a carne por duas partes iguais e coloque-a cobre as bases das 
pizzas. Depois da carne, ponha a cebola picada, o queijo ralado e as 
azeitonas mistas. Leve ao forno, a 160ºC, por cerca de 15 minutos. 
Findo este tempo, cubra com orégãos picados a gosto. Bom apetite!

Dificuldade: 
Preço:
Tempo: 25 minutos
Origem: Portugal
Pessoas: 6

úlTIMO CD DE vICTOR MARTINs

Uma excelente seleção de melodias
Tivemos recentemenete o prazer de conhecer pes-

soalmente o cantor Victor Martins, com quem 
nos sentámos na mesma mesa durante a grandiosa 
festa de angariação de fundos para vencer o cancro, 

realizada pela Alice Ribeiro, no salão paroquial da 
Igreja Saint-Enfant-Jesus e de que o Victor foi o ar-
tista convidado.
Contribuindo para o grande sucesso da festa, graças 

à sua admirável atuação, deu ainda a conhecer no en-
sejo a boa qualidade deste seu CD, com canções que 
deixaram “marca” no serão.
Apresentado em primeira mão na Casa da Madeira, 

Toronto, trata-se de uma coletânea de canções para 

todos os gostos, algumas já conhecidas mas com 
nova ‘roupagem’, e outras inéditas que o Victor fez 
questão fossem escritas pelo seu pai, Manuel Mar-
tins, seu primo, José Gabriel Martins, seu teu tio, 
Dias de Melo; a sua grande amiga, Maria Martins, e 
ainda David Rodrigues e Fátima Toste.
Afora os clássicos internacionais “Quando, Quando, 

Quando” e “Eu Vou Rifar Meu Coração”, temos aqui 
uma interessante combinação de temas regionais e de 
amor, por exemplo: “Vamos Dançar”, “Água Doce, 
Água do Mar”, “No Despertar das Brumas”, “Nossa 
Terra”, “Baião Esquentado”, “Atacado pelo Amor”, 
“Baila Morena” e “Regresso”. Nenhuma canção dá 
título a este trabalho discográfico. Não, o nome do ar-
tista diz tudo! Aliás, o popular cantor deu exuberante 
testemunho do seu talento na noite em que atuou em 
Montreal e tem o dado por onde quer que passa, fa-
zendo dele um dos artistas luso-canadianos mais con-
sagrados da atualidade. Victor Martins é natural da 
Ilha Terceira, Açores. Com pouco mais de 2 anos, foi 
com os pais para a Ilha do Pico, donde são naturais, 
transitando seguidamente para a Ilha do Faial.
Veio com a mãe para o Canadá, em 1969, para se 

juntar ao pai, que aqui já se encontrava. 
A sua ambição de artista, com boa voz e simpatia, 

cedo o fez membro de vários agrupamentos musicais, 
entre os quais “São Remo” (anteriormente conheci-
do por ‘Os Baleeiros’, “Strong Wind”, “Os Unidos”, 
“Destiny”, “Paradise”, etc.
Felicitamos o Victor Martins, com votos das maio-

res prosperidades artísticas e pessoais.  
António Vallacorba

passeio à “cabane à Sucre”
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fIGURAs DA DIÁspORA

falando da cátedra
com o prof. Dr. Moura Sobral
O nosso convidado à rubrica “Figuras da diáspo-

ra” que hoje reencontramos nas nossas páginas, 
é sobejamente conhecido e poderemos dizer que não 
necessita apresentações. Porém, considerando alguma 
faixa jovem, incluo, como intróito à descrição do en-
contro que fizemos com a notável personalidade, que 
o Professor Doutor Luís de Moura Sobral nasceu em 
Viseu, num ensolarado dia de S. João, em 1943. Estu-
dou Direito e Filosofia na Universidade de Coimbra 
e a História de Arte na Universidade de Louvain, na 
Bélgica, onde obteve o seu doutorado. Foi Conserva-
dor do Museu das Belas Artes em Montreal de 1971 
a 1975. Passou depois a ensinar no Departamento de 
História de Arte da Universidade de Montreal de que 
foi director entre 1987 e 1995 ficando como director 
interino até 2005. Professor associado na Universi-
dade McGill(1998-2007); professor convidado na 
Universidade de S. Paulo (1978) e na Universida-
de Nacional Autónoma do México (2003); cientista 
convidado do Departamento de História de Arte da 
Universidade Nova de Lisboa (1995-1996, no âmbito 
do programa Praxis XXI); co-director da revista Ra-
car, revista de arte canadiana (1983-1989), membro 
da comissão de redacção da Vie des Arts (1988-1991) 
e membro da Comissão científica externa da Revista 
de História da Arte, Universidade Nova de Lisboa, e 
da comissão científica de Quintana, Departamento de 
História de Arte, Universidade de Santiago de Com-
postela.

O Professor Moura Sobral possui longo e enrique-
cido currículo. Faço pequeno resumo dizendo que 
sendo um especialista do barroco e do surrealismo 
tem sido organizador de colóquios e exposições em 
conceituados museus e universidades internacionais; 
publicado artigos e estudos em vários países; cola-
bora com regularidade em catálogos de exposições 
através do mundo; autor, entre outros, do Surrealisme 
portugais, Montreal 1984 e dado conferências e apre-
sentado comunicações em diversos países da Europa 
e da América. Distinguido com o título “Académico 
Correspondente Nacional, da Academia Nacional de 
Belas Artes de Portugal desde 1998, foi também ga-
lardoado com a Comenda de Grande Oficial da Or-
dem do Infante D. Henrique, a maior distinção que 
pode usufruir um português residente no estrangei-
ro. 
Que lhe assenta como um luva.
Falando da Cátedra
Mas o nosso entrevistado teve o grato prazer de ver 

confirmado há cerca de dois anos, um desejo há mui-
to acalentado, da instauração da Cátedra de Cultura 
Portuguesa na Universidade de Montreal, que o fez 
relegar para mais tarde a prevista reforma. Escolhido 
com justa razão para Titular da Cátedra, tem actuado 
com a proficiência que se lhe conhece, no sentido de 
dar a esta o relevo que a acompanha de direito. Foi 
por isso escolhido por nós, para nos informar sobre o 
desenvolvimento deste grandioso projecto nacional.
A fim de esclarecer aqueles que acompanham me-

nos estas actividades, pedimos para fazer uma rese-
nha dos objectivos e funcionalidades da Cátedra.
“Como sabe, diz-nos o eminente professor— uma 

Cátedra Universitária (que não há que confundir 
com o sentido tradicional de cadeira no sistema por-
tuguês) é uma instituição um tanto singular. Trata-se 
na realidade, mais ou menos, de um Instituto de In-
vestigação que goza de grande autonomia dentro da 
Universidade, fundamentalmente porque os financia-
mentos vêem do exterior. No nosso caso, no caso da 
Cátedra de Cultura Portuguesa da Universidade de 
Montreal, eles vêem de diversos organismos gover-
namentais portugueses (o Instituto Camões e o Go-
verno Regional dos Açores), de algumas Fundações 
e também do grupo dos Amigos da Cátedra, liderado 
pelo nosso amigo Duarte Miranda”.
E quanto a materiais e espaços, indagámos?
“Acabámos de receber um importante dom de livros 

da Fundação Gulbenkian, que financiou igualmente 
o equipamento informático da Cátedra. Estamos ali-
ás neste momento a finalizar a nossa instalação nos 
novos espaços postos à nossa disposição pela Facul-
dade das Artes e das Ciências da Universidade de 
Montreal, excelentes espaços aliás, onde os membros 
da Cátedra (alunos, investigadores, professores con-
vidados) poderão trabalhar em óptimas condições, 
onde se poderão fazer pequenas reuniões de traba-
lho, etc., etc., instalações que iremos inaugurar ofi-
cialmente dentro em breve”.
Qual é então, em forma simples, a missão da Cáte-

dra, perguntamos? Com a sua cordialidade e simpli-
cidade habitual, o nosso interlocutor disse-nos:
“Como o seu nome indica, a Cátedra de Cultura Por-

tuguesa da Universidade de Montreal, tem por missão 
a investigação sobre a cultura visual portuguesa e do 
mundo lusófono, ou, por outras palavras, da história 
da arte destas «nossas» regiões, uma história da arte 
compreendida porém nas suas múltiplas e complexas 
relações com as outras artes e com outras manifesta-
ções culturais. Para além disso, é nosso firme propósi-
to (definido até estatutariamente) realizar actividades 
de diversa índole dirigidas ao público em geral, como 
tem sido aliás noticiado com regularidade e como se 
pode ver no site da Cátedra. Devo acrescentar que, 
desde o começo, pusemos muito empenho nas activi-
dades destinadas ao público, pois a difusão da nossa 
cultura e dos conhecimentos que sobre ela vamos pro-
duzindo é uma das nossas prioridades.”
Exactamente, na mesma linha, fale-nos um pouco 

das actividades já desenvolvidas.
“No Outono passado, por exemplo, tivemos três con-

ferencistas, todos Conservadores do Museu Nacional 
do Azulejo, em Lisboa, que vieram aliás colaborar 
num seminário na Universidade relacionado com um 
projecto de exposição de azulejaria portuguesa do sé-
culo XVIII. Em Outubro organizámos ainda na Place 
des Arts de Montreal um concerto de música antiga 
portuguesa, realizado pelo grupo Musica Figurata, 
dirigido por Robson Bessa, um cravista e musicó-
logo, especialista desta exigente área. Este mesmo 
grupo vai aliás realizar com Filipe Batista, no dia 
25 de Abril próximo, na Capela Saint-Louis, (4230, 
rue Drolet), um recital José Afonso, uma iniciativa 
apoiada pela Cátedra. Devo dizer que estou bastante 
curioso em relação a este recital, pois Musica Figu-
rata vai-nos propor uma série de versões à maneira 
antiga das canções de José Afonso. Ainda em Abril 
teremos outra conferência por James Nelson Novoa, 
da Universidade de Villanona, em Pensilvânia, sobre 
o fascinante tema dos Cristãos Novos e da sua luta 
contra a Inquisição. Como sabe, estas conferências 
realizadas na Universidade são de acesso livre, ou 
seja, gratuitas. Quem quiser assistir e participar, 
conversar com os conferencistas, colocar questões, 
pois, é só ficar atento aos anúncios que enviamos 
atempadamente para os órgãos de comunicação 

social e também para quem se queira inscrever nos 
nossos mailings”.
A eficiência na simplicidade dos meios, não é isso?
“Como vê, os limites para os nossos projectos e ac-

tividades são muito simples : os meios de que dispo-
mos, meios financeiros e humanos. E também, há que 
dizer, a resposta do público. Se o público não mos-
trar interesse por algumas das nossas actividades, é 
claro que deixaremos de empatar meios e energias 
em tais projectos. Tanto mais que os meios são, diga-
mos, mais que modestos”.
E além de tudo isto, existem outros projectos?
“Para além disso, há ainda, claro está, as activi-

dade e os projectos propriamente universitários. Os 
membros da Cátedra participaram nestes últimos 
dois anos, os anos de existência da Cátedra, em co-
lóquios e congressos especializados no Ontário, no 
Quebeque, no Brasil, no México, nos Estados Unidos 
e em Portugal. A Cátedra recebeu e prepara-se para 
receber diversos estagiários pós doutorais. Neste mo-

mento, um bolseiro da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia está praticamente a terminar o mestrado 
em História da Arte. Outros alunos estão inscritos ou 
vão-se inscrever no doutoramento. Na calha, estão 
projectos e protocolos de cooperação com Universi-
dade e instituições diversas em Portugal, Itália e Bra-
sil. Um projecto que gostaríamos de levar a cabo, é 
uma exposição em Montreal de azulejaria do século 
XVIII, de que já falei, em que temos estado a trabalhar 
em colaboração com o Museu Nacional do Azulejo, de 
Lisboa. Um projecto difícil, a exigir meios financeiros, 
técnicos e humanos muitíssimo consideráveis”.
E onde se fala da juventude
“Noutra ordem de ideias, vale a pena acrescentar 

que a Cátedra dispõe de meios para apoiar os estu-
dos universitários nas áreas da nossa competência. 
Em certos casos, quando se trata de cidadãos portu-
gueses, por exemplo, estes meios são mesmo bastan-
te consideráveis, pois a Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia de Portugal põe à nossa disposição três 
bolsas. É pena que no seio da comunidade portugue-
sa não surjam entre os jovens mais vocações para 
estes estudos, pois eles muito poderiam beneficiar do 
que a Cátedra tem para oferecer”.
Eis chegado o momento de agradecer ao nosso con-

vidado o tempo precioso que nos dispensou, bem 
como todas as informações, que certamente ajudarão 
a população portuguesa a melhor compreender as 
funções duma instituição como a Cátedra de Cultu-
ra Portuguesa e a sua projecção na sociedade e não 
somente universitária, porque extraordinariamente 
acessível a todos. Lembramos também que já no pró-
ximo 11 de Abril haverá um almoço conferência com 
o nosso ilustre Prof. Dr. Moura Sobral, na Associação 
Portuguesa, cujo tema será: O Retá-
bulo de Santa Catarina, de Josefa de 
Óbidos, na Igreja de Santa Maria, em 
Óbidos, que irá certamente agradar 
a quantos se interessam pela Cultura 
Portuguesa.

Raul Mesquita
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III DIvIsãO pORTUGUEsA

SÉRiE A SÉRiE B SÉRiE C

DiViSãO SÉRiE AçORES SÉRiE G - mADEiRA
1-Caniçal 41
2-Cf Andorinha                        36
3-ribeira Brava                           34
4-Câm.lobos 33
5-Portosantense 32
6-est. Calheta                            32
7-Cf União                                         31
8-machico 22
9-1º maio funchal                            21
10-Cruzado Canicense            21
11-AD Porto da Cruz                                     11
12-Porto moniz                                    6

1-lusitânia 28
2-Angrense 24
3-U. micaelense                   20
4-rabo Peixe                                19
5-Barreiro 13
6-flamengos 8

SÉRiE fSÉRiE ESÉRiE D

zONA CENTRO zONA sUl

1-Pampilhosa 43
2-Tourizense 39
3-Arouca 39
4-Sertanense 35
5-esmoriz 35
6-Praiense 35
7-Tondela 35
8-mafra 34
9-Operário 31
10-UD Serra                 29
11-marinhense 28
12-Ac. Viseu                   27
13-eléctrico 25
14-monsanto 25
15-Oliv. Bairro            23
16-Vitória do Pico       19

1-U. madeira                 58
2-louletano 43
3-Atlético 40
4-lagoa 37
5-est. Amadora          37
6-Pinhalnovense 36
7-Pontassolense 34
8-Oriental 33
9-At. reguengos      31
10-Camacha 31
11-real 28
12-Aljustrelense 22
13-Odivelas 21
14-Igreja Nova      19
15-marítimo B           19
16-Santana 3

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

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIs
                        P  J  V  e  D
1-Beira-mar          43 23 13  4  6
2-Oliveirense        39 23 11  6  6
3-S. Clara         39 23 10 9  4
4-Portimonense   38 23 11 5  7
5-feirense          35 23  9  8  6
6-Aves                         34  23    8  10  5
7-Trofense          30 23  8  6  9
8-fátima            30 23  7  9  7

                        P  J  V  e  D
9-freamunde     29 23 7 8 8
10-Penafiel         28 23 6 10 7
11-estoril          27 23 5 12 6
12-Varzim                  26 23  5  11  7
13-gil Vicente        26 23  6  8  9
14-Chaves             24 23  5  9  9
15-Sp. Covilhã           24 23  6  6  11
16-Carregado             17 23  4  5  14

II DIvIsãO pORTUGUEsA

TACA DE pORTUGAl

DeSPOrTOCOOrDeNAçãO De JOãO meSQUITA - 

BREvEs

UEfA EUROpA lEAGUE

Chaves - Naval                               1-0             13/04
rio Ave - fC Porto                        24/03           14/04

1ª mão 2ª mão

1-Benfica  58
2-Sp. Braga                     55
3-fC Porto                  47
4-Sporting  38
5-V. guimarães                  33
6-P. ferreira                     32
7-U. leiria                      30
8-Naval  29

9-Nacional   29
10-rio Ave                28
11-marítimo  27
12-Académica  24
13-Olhanense 20
14-V. Setúbal              20
15-leixões 15
16-Belenenses 14

1ª lIGA - lIGA sAGREs

pRóxIMA jORNADAREsUlTADOs
Sexta-feira (12 mar)
Naval-U. leiria                      1-0
Sábado (13 mar)
Sp. Braga-rio Ave                           1-0
Académica-fC Porto              1-2
Domingo (14 mar)
Olhanense-Belenenses 1-3
leixões-V. Setúbal                    1-2
Nacional-Benfica 0-1
Sporting-V. guimarães          3-1
Segunda-feira (15 mar)
P. ferreira-marítimo                  1-0

Sexta-feira (26 mar)
marítimo-Sporting 16:15
Sábado (27 mar)
V. guimarães-Académica        14:00
Benfica-Sp. Braga                         16:15
Domingo (28 mar)
leixões-Naval 11:00
rio Ave-Olhanense                11:00
V. Setúbal-Nacional                  11:00
U. leiria-P. ferreira                     13:00
Belenenses-fC Porto             15:15

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

75  Napoléon | Montréal
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1-Boavista S.mateus                 0
2-Santiago 0
3-Capelense 0
4-madalena 0

Campeonato (Descida)

Campeonato (Apur. Campeão)

0-Juv. évora                      24
0-Cova da Piedade             21
0-Pesc. Caparica                19
0-farense  18
0-esp. lagos                   17
0-Beiramar Alg.                17

0-fabril Barreiro        13
0-moura 12
0-Quarteirense   12
0-U. montemor                    9
0-Castrense  9
0-lusit. évora                 8

manutenção

Subida
0-Torreense  27
0-Casa Pia              25
0-Alcochetense 20
0-1º Dezembro                 18
0-At. Tojal                              17
0-Oeiras  16

0-Caldas  14
0-Peniche  12
0-Portomosense  11
0-Sintrense  11
0-gavionenses  7
0-Ol. moscavide                6

manutenção

Subida
0-Sp. Pombal             25
0-Anadia  22
0-f. Algodres               21
0-Sourense  21
0-gândara  18
0-mangualde  16

0-Benf.C.Branco  15
0-UD Tocha                 14
0-Vigor mocidade             13
0-Penamacorense  7
0-Alcains  6
0-Nelas  5

manutenção

Subida

0-Avanca  19
0-Coimbrões  19
0-Candal  17
0-Penalva  17
0-fiães  17
0-fC Cesarense                 16

0-Cinfães 16
0-Oliv. Douro                16
0-S. João Ver                     15
0-Sp. mêda                        13
0-milheiroense 13
0-Sanjoanense 4

manutenção

Subida
0-macedo de Cavaleiros  23
0-mirandela  22
0-Bragança 20
0-Valenciano  17
0-maria da fonte                 17
0-limianos  16

0-montalegre  15
0-Santa maria fC           14
0-fão  12
0-marinhas  11
0-Amares  11
0-morais fC                    10

manutenção

Subida 1-Joane 37
2-Amarante 36
3-AD Oliveirense       36
4-fafe 36
5-famalicão 35
6-Vila meã                35
7-leça 34
8-Torre moncorvo    27
9-rebordosa 25
10-Infesta 23
11-Serzedelo 23
12-Pedrouços 11

1ª mão 2ª mão
Atlético madrid - Sporting              0-0             2-2
Benfica - marseille                         1-1              2-1

*Horário sujeito a modificações

Os momentos distintos que Benfica 
e FC Porto estão a passar ficaram 

bem patentes logo no início da final da 
Taça da Liga, disputada domingo no 
Algarve. Quatro dos atletas encarna-
dos que alinharam no onze inicial não 
são habituais titulares. Isto por opção, 
sobretudo depois do desgastante jogo 
com o Marselha. Já o FC Porto, à ex-
cepção do guarda-redes, apresentou as 
suas melhores peças, descontando, cla-
ro, os castigados e os lesionados.
Apesar de as águias terem deixado 

Javi García, Ramires, Saviola e Cardo-

zo no banco, foram sempre superiores 
e os golos de Ruben Amorim, de meia 
distância, e de Carlos Martins, um tiro 
de livre directo, sentenciaram cedo o 
encontro. Mas atenção, há aqui um réu 
portista: o guarda-redes Nuno Espírito 
Santo, que deu um grande frango no 

Águia deu três
bicadas fatais

primeiro golo encarnado, ajudando a 
desmoronar um já de si estranhamen-
te frágil FC Porto. O golaço do outro 
mundo de Carlos Martins foi a macha-
da da final.
Não é um exagero escrever que o jogo 

acabou na primeira parte, pois, apesar 
de o FC Porto ter tido 45 minutos para 
virar a partida, nunca conseguiu criar 
ocasiões de golo no segundo tempo. 
Pelo contrário, os portistas estiveram 
sempre perdidos e nervosos e as en-
tradas de Valeri e Orlando Sá não aju-
daram. O Benfica, que esteve sempre 

bem a gerir a vantagem, acabou por 
conseguir nos descontos finais. Após 
uma boa jogada de Ruben Amorim, o 
homem do jogo, Cardozo ditou o re-
sultado final. Este foi o primeiro título 
interno conquistado pelo técnico Jorge 
Jesus.  METRO

os “velhos” monolugares
da f1 no Grande prémio do canadá
Um histórico no que respeita a mo-

nolugares da Fórmula 1, vai estar  
presente para fazer também história no 
Grande Prémio do Canadá, a ser disputa-
do no circuito Gilles Villeneuve a 11, 12 
e 13 de Junho próximo.
O Grupo de Corridas Octane, promotor 

deste evento, tem o prazer de informar 
todos os amantes deste desporto automó-
vel, que cerca de trinta monolugares, que 
brilhantemente marcaram os anos entre 
1960 e 1980, estarão presentes nesse 
fim-de-semana, para entre si disputarem 

o Histórico Grande Prémio.
Um grupo de proprietários norte–ame-

ricanos que já  aqui esteve em 2004 e 
delirou os espectadores, não somente 
em pista mas também no “paddock” das 
equipas que ajudam a fazer deste Grande 
Prémio, um espectáculo para toda a fa-
mília. “Estamos felicíssimos por trazer 
ao Grande Prémio do Canadá, este grupo 
de aficionados, que oferecem todo um 
espectáculo em pista e um verdadeiro de-
lírio ao olhos de cada um no ‘paddock’” 
dizia Francois Dumontier, presidente do 
Grupo Octane e promotor da corrida. A 

selecção de monolugares é impressio-
nante!.. ela reflecte as primeiras décadas 
do Grande Prémio do Canadá, sem con-
tar que ela integra, justamente, uma série 
de monolugares que se identificam com 
a maior parte dos nossos espectadores, 
não somente pelos anos que estiveram 
no activo, mas também pelo sucesso 
que conheceram entre nós. O Histórico 
Grande Prémio espera apresentar não so-
mente as marcas legendárias que presen-
temente ainda defendem o Campeonato 
do Mundo, Ferrari, McLaren, Williams 
e Lotus (que acaba de regressar a F1) 
ajustando, os Brabham, Tyrrell, Marsh, 
Shadow e outros. Alguns destes monolu-
gares foram outrora pilotados por legen-
dários tais como: Jack Brabham, Jackie 
Stewart, Niki Lauda, James Hunt, Mario 
Andretti, Jody Scheckter et Alan Jones, 
todos Campeões do Mundo.
Aproveito para lembrar a todos os 

nossos leitores que desejam marcar a 
sua presença no Grande Prémio do 
Canadá no circuito Gilles Villeneuve, 
a 11, 12 e 13 de Junho de 2010, que ain-
da existem fabulosos 
bilhetes de tribunas 
e admissão geral à 
venda pelo telefone: 
514 350-0000.

Hélder Dias

O Milan empatou em casa 
com o Nápoles (1-1) e per-
deu a oportunidade de tirar 
o Inter da liderança da liga 
de Itália. Inzaghi marcou o 
golo do Milan.

O Man. United venceu o 
Liverpool (2-1) e garantiu 
o primeiro lugar da liga in-
glesa, depois do empate 
do Chelsea. Graças aos 
golos de Rooney e Park, o 
United tem 69 pontos,mais 
dois que o Arsenal e qua-
tro que o Chelsea (um jogo 
a menos).

O Hamburgo, de Van Nis-
telrooij, empatou em casa 
(2-2) diante do Schalke 04, 
o que impediu a formação 
de Gelsenkirchen de iso-
lar-se na liderança da Bun-
desliga. O Bayern mantém 
o comando.

Messi foi o grande obreiro 
da vitória do Barcelona em 
Saragoça (4-2), pois mar-
cou três golos e sofreu o 
penálti que deu o quarto. 
Barça e Real Madrid divi-
dem o primeiro posto da 
liga espanhola.

VOLEiBOL: BENfiCA 
ESTá NA fiNAL
O Benfica qualificou-se 
para a final do Campeona-
to Nacional Divisão A1, ao 
derrotar o vice-campeão 
V. Guimarães, por 3-1, 
no segundo encontro das 
meias-finais do play-off. Os 
encarnados jogarão a final 
com o vencedor do jogo 
entre Sp. Espinho e Caste-
lo da Maia, agendado para 
dia 27 deste mês.

RÂGUEBi:
AGRONOmiA
VENCE TAçA
O Agronomia conquistou 
a sua sétima Taça de Por-
tugal, a segunda consecu-
tiva, ao derrotar o CDUL, 
por 23-16, na final dispu-
tada em Lisboa. O Agro-
nomia lidera o campeonato 
nacional, com 50 pontos 
em 12 jogos, tendo o Di-
reito como principal perse-
guidor, a quatro pontos. O 
CDUL é terceiro.

VELOSO E mOUTiNHO 
SãO BAiXAS CERTAS
Carvalhal terá de planear 
a deslocação à Madeira 
sem três habituais titulares 
da zona intermédia. O que 
abre novas oportunidades 
a alguns dos jogadores que 
têm sido menos utilizados, 
casos de Adrien, Matías 
Fernández ou Vukcevic. 
Pedro Mendes poderá 
manter o lugar no onze, tal 
como Bruno Pereirinha.

mARiANO Já fOi
OPERADO mAS NãO 
VOLTA A JOGAR
ESTA TEmPORADA
Mariano foi sujeito na ma-
nhã desta segunda-feira, 
no Hospital da Ordem da 
Trindade, à lesão ligamen-
tar contraída frente à Aca-
démica. O argentino fez 
uma rotura total do liga-
mento cruzado anterior do 
joelho direito, que não lhe 
permite voltar a jogar esta 
temporada.

Quartos-de-final
Benfica - liverpool                       01/04          08/04
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5º presidente de portugal 1918-1919
JOãO DO CANTO E CASTRO

Político e militar português, foi Pre-
sidente da República entre 1918 e 

1919. Oficial da Marinha, 
viveu durante muitos anos 
no Ultramar, sendo admi-
nistrador em Angola, Ma-
cau, Moçambique e Prín-
cipe. Ministro da Marinha 
em 1918, veio a suceder a 
Sidónio Pais na Presidência 
da República, após o assas-
sinato deste, no mesmo ano. 

Mal ocupou o cargo, viu-se confronta-
do com uma revolução, chefiada por 

Cunha Leal e Álvaro de Cas-
tro. Monárquico por convic-
ção, Canto e Castro apoiou, 
no entanto, os republicanos, 
em cuja defesa se empenha-
ra, impedindo a restauração 
monárquica em 1919. Con-
cluído o seu mandato, foi 
promovido a almirante por 
distinção.

6º presidente de portugal 1919-1923
ANTóNiO JOSÉ DE ALMEiDA

Activista do movimento republica-
no, e maçom como muitos outros 

republicanos, nasceu em 1866. Ex-
tremamente popular pelos seus dotes 
oratórios, participou na preparação das 
revoltas fracassadas de 1891 e 1908 e 
da revolução triunfante de 1910, que 
instauraria a República. O seu combate 
contra o regime monárquico desenvol-
veu-se ora no Parlamento (foi eleito para 
as duas últimas legislaturas da Monar-
quia), ora na imprensa (dirigiu 
e fundou vários jornais e subs-
creveu artigos contundentes, 
como o “Bragança, o Último”, 
contundente ataque ao monar-
ca e ao regime). Instaurada a 
República, cabe-lhe em 1910 
assumir a pasta do Interior do 
Governo Provisório Republicano, o que 
leva a grande desgaste da sua figura, 
pois tem de enfrentar graves problemas 
sociais. São tão profundas as divergên-
cias, pessoais e políticas, em relação a 
Afonso Costa e outros republicanos, 
que António José de Almeida protago-
niza uma cisão no Partido Republicano, 
formando o seu próprio partido (Parti-
do Republicano Evolucionista, 1912-
1919), mais conservador. Acederá, no 
entanto, a integrar o Governo da União 
Sagrada (1916-1917), que chefiará, acu-

mulando com a pasta das Colónias, no 
momento crucial da entrada na Primeira 
Guerra Mundial. Passado o interregno si-
donista, em que é perseguido, vem a ser 
eleito presidente da República em 1919. 
Nessa qualidade visita o Brasil, numa 
altura em que ali se registava uma for-
te corrente nativista que se exprimia por 
actos xenófobos anti-portugueses, que 
António José de Almeida contribui para 
minimizar, mercê do seu invulgar talento 

oratório. Foi, em toda a vigên-
cia da República parlamentar, o 
único presidente que completou 
o seu mandato, em anos carac-
terizados por uma grande crise 
social e política, que bem se 
espelha no facto de ter nomea-
do dezassete ministérios e de se 

terem registado numerosas alterações da 
ordem pública, a mais grave das quais 
seria a Noite Sangrenta (18-19 de Outu-
bro de 1921), episódio cujas motivações 
nunca foram inteiramente esclarecidas, 
em que um grupo de marinheiros amoti-
nados atravessa Lisboa deixando atrás de 
si um rasto de sangue, tendo sido assassi-
nados, entre outros, o chefe do Governo 
António Granjo e o contra-almirante Ma-
chado Santos. António José de Almeida 
faleceu em 1929.
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MANUEL TEixEiRA GOMES
7º presidente de portugal 1923-1925

Presidente da República Portuguesa 
entre 1923 e 1925. Natural de Por-

timão, ingressou na Universidade de 
Coimbra, onde frequentou a Faculdade 
de Direito. Depois de abandonar os es-
tudos, estabeleceu-se em Lisboa e Porto, 
onde se iniciou no jornalismo, de-
senvolvendo contactos com artis-
tas e intelectuais da época, como 
João de Deus, Fialho de Almeida e 
Sampaio Bruno, ao mesmo tempo 
que se assumia como militante do 
Partido Republicano.
Depois da implantação da República 

(1910), Teixeira Gomes abraçou a di-
plomacia, lutando pelo reconhecimen-
to da instituição recém-implantada em 
Porugal. Assim, foi nomeado ministro 
de Portugal em Londres, cumprindo 
dois mandatos neste cargo (1911-1918 
e 1919-1923). Este cargo revelou-se di-
fícil devido à contra-informação levada 
a cabo pelos portugueses exilados, dos 
parentes da monarquia aos representan-
tes das cortes europeias. Em 1923, foi 

designado Presidente da República, por 
sufrágio dos 193 congressistas, funções 
de que se demitiu em Outubro de 1925, 
pelo reconhecimento da impossibilidade 
de reconciliar os democratas e de cum-
primento de fidelidade à Constituição.

Posteriormente, exilou-se volun-
tariamente na Argélia, afastando-se 
da civilização. Dedicou-se à produ-
ção literária, tendo escrito contos, 
romances, livros de viagens, memó-
rias e a peça de teatro Sabina Freire 
(1905). Estreou-se com Inventário 

de Junho. De entre as muitas obras pu-
blicadas, destacam-se Cartas Sem Moral 
Nenhuma (1903), Agosto Azul (1904), 
Gente Singular (1909), Cartas a Colum-
bano (1932), Novelas Eróticas (1935), 
Miscelânea (1937) e Carnaval Literário.
Teixeira Gomes faleceu numa conjun-
tura internacional entre as ameaças dos 
fascismos e a esperança da liberdade. Em 
1950, os seus restos mortais foram trasla-
dados para Portimão.


