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35 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

39

cada

20 LITROS

em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

ATENçãO: SE NãO TEm SELO DA mOSTi
mONDiALE É PORqUE NãO É mOSTi mONDiALE
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Mont-Royal
1042, Mont-Royal Est
514-303-9304

Plaza Saint-Hubert
7024, St-Hubert
514-223-7723

Saint-Denis
3820, St-Denis
514-678-3235

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

POUPE MAIS
QUE

DINHEIRO
*Condições aplicam-se.
Ver publicidade no interior deste jornal para mais detalhes.

2 NOTÍCIAS

Carta aberta a um corrupto

AGENDA COMUNITÁRIA
Sinistrados da Madeira

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

Noite de Danças

A Associação Portuguesa do Espírito Santo organiza no sábado, dia 3
de Abril, pelas 19h30 uma Noite de Danças vindas dos Estados 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.

Prémios Talento 2009

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa que se encontra aberto até 14 de Junho de 2010, o prazo para apresentação de
candidaturas para o concurso “Prémios Talento 2009”. O concurso
“Prémios Talento 2009” visa distinguir os portugueses ou luso-descendentes, residentes no estrangeiro, que se destacaram no exercício de
actividades nas seguintes áreas: Artes do Espectáculo; Artes Visuais;
Associativismo; Ciência; Comunicação Social; Desporto; Divulgação
da Língua Portuguesa; Empresarial; Humanidades; Literatura; Politica;
e Profissões Liberais. As candidaturas, que podem ser apresentadas
pelo próprio ou por terceiro, devem ser instruídas com os seguintes
documentos: Fotocópia do Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão
ou Passaporte; Curriculum Vitae, em Português; Relatório detalhado
e justificativo da candidatura, acompanhado de documentos comprovativos. Para mais informações ou para consulta dos respectivos
regulamentos, deverá ser contactado este Consulado-Geral ou ainda
a Direcção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, através do e-mail: talentos@dgaccp.pt

Nomeação do Conselho Consultivo

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa que o Conselho
Consultivo para esta área de jurisdição consular consta dos seguintes
membros: Fernando Demée de Brito, Cônsul-Geral; Luís Aguilar; Duarte Miranda; Emanuel Linhares; Norberto Aguiar; Dora Barão; José
Barros; Diamantino Sousa; Lucília Santos; Michael Arruda; Ana Maria
Rodrigues. O Conselho tem competência para produzir informações e
pareceres sobre as matérias que afectem os portugueses residentes
na respectiva área de jurisdição consular, assim como elaborar e propor recomendações respeitantes à aplicação das políticas dirigidas às
comunidades portuguesas.

Almoço de PÁscoa

A Associação Portuguesa do Canadá organiza no domingo dia 4 de
Abril pelas 13h um almoço de Coelho à caçadora, animado por José
Sousa. Para marcações/informações: 514-844-2269.

Santa Cruz: Semana Santa

1 de Abril-Quinta-feira Santa, às 20h00.
2 de Abril-Sexta-feira da Paixão do Senhor: Liturgia da Palavra, Veneração da Cruz às 15h00 e Via Sacra conduzida pela Pastoral da
Catequese, às 18h00.
3 de Abril-Sábado Santo-Vigília Pascal,às 21h00.
4 de Abril-Domingo de Páscoa. Benção e envio das Coroas do Espírito
Santo e dos Estandartes.

Cátedra: Conferência pública

Os novos cristãos portugueses, a luta contra a Inquisição e a
criação duma rede internacional (1531-1551), por James Nelson
Novoa, da Universidade Villanova. Quinta-feira 1 de Abril às 18 horas. Universidade de Montreal, Pavilhão 3200, sala B-4225. 32000 rua
Jean Brillant, Montreal. Entrada livre.

ROMEIROS

O Mestre dos Romeiros avisa que o Rancho dos Romeiros partirá de
Laval, da Igreja de N.S. de Fátima, pelas 6h da manhã, dia 2 de Abril.
Transporte na Igreja Santa Cruz, com saída pelas 5h da manhã. Para
mais informações: Duarte Amaral 450-625-7053

pensamento da semana
“A pior voz de um fanático é a sua sinceridade”.
Oscar Wilde (1854-1900)

EFEMÉRIDES - 31 de março
1492 - Édito dos Reis Católicos de Espanha, Fernando e Isabel, para
a expulsão dos judeus.
1821 - As Cortes Gerais Constituintes extinguem o Tribunal do Santo
Ofício, Tribunal da Inquisição, instituído no reinado de D. João III.
1834 - A cidade de Valença do Minho é sitiada pelo almirante inglês
Charles Napier, ao serviço da causa liberal portuguesa.
1878 - Nasce o campeão norte-americano de boxe Jack Johnson, o
primeiro negro a conquistar o título mundial de pesos pesados.
1889 - A Torre Eiffel é inaugurada em Paris.
1914 - É criada a União Portuguesa de Football, atual Federação Portuguesa de Futebol.
1936 - O Reino Unido e a França comprometem-se a apoiar a Polónia,
caso esta seja invadida pela Alemanha nazi de Adolf Hitler.
1946 - A Comissão Central do MUD Juvenil põe a circular o documento “Manifesto à Juventude”, denunciando prisões de membros do
MUD e do MUD Juvenil, pela PIDE.
1960 - O forno elétrico da Siderurgia Nacional começa a funcionar,
a título experimental, no Seixal. O primeiro aço, para fins industriais,
será vazado exatamente um ano depois.
1961 - É anunciada a prisão do cónego Manuel Mendes das Neves,
por alegado apoio aos movimentos de libertação de Angola. Álvaro
Cunhal é eleito secretário geral do PCP.
1974 - Alunos do Instituto Superior de Economia de Lisboa manifestam-se contra a ditadura. A escola é encerrada.
1975 - É criado o Subsídio de Desemprego. Criação do IARN, Instituto
de Apoio aos Retornados Nacionais.
1979 - Os países árabes anunciam em Bagdad o corte dos laços de
amizade com o Egipto por não concordarem com o tratado de paz
entre este país e Israel.
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Ex.mo corrupto:
Tomo a liberdade de lhe escrever esperando que me
leia com atenção. Aposto que neste momento está a planear mais uma das suas aldrabices – enganar alguém
que leva a vida a trabalhar honestamente.
Dirijo-me a si, pois nos últimos tempos vem sendo
noticiada a sua existência em todos os meios de comunicação social. V.Ex.a passou num ápice de anonimato
para as primeiras páginas. Há fontes de informação no
nosso país que afiançam que em Portugal são todos corruptos, que a corrupção está em todo o lado, e que não
se safa ninguém. É o que no futebol se chama de “clima
de suspeição”. De repente, somos um país de corruptos.
De um dia para o outro, Portugal acordou, olhou em
volta, e apercebeu-se da gravidade da situação. Foi um
choque. Os polícias, os fiscais das Câmaras e o pessoal
das finanças recebiam luvas. Os árbitros eram suspeitos.
Os clubes de futebol, os construtores civis, os profissionais liberais não pagavam impostos. Magistrados do
Ministério Público contradizem-se. Portugal aparecia
referido, na imprensa europeia, como o país mais corrupto da Europa, mas, pelos vistos, ninguém acreditava
ou ninguém queria acreditar... Será que é esta propensão para facilitar nos processos que se convencionou
chamar dos brandos costumes?Apesar desse estado de
coisas, investiga-se a situação à procura de culpados
e chega-se sempre à mesma conclusão: corruptos são
sempre os outros. Ora, eu cheguei a si, caro corrupto,
através de um exercício de pura lógica e por exclusão de
partes. Se há corrupção e corruptos são todos os outros,
e “todos os outros” dizem que não são eles, então deve
haver um só corrupto. Pois se nem um houvesse, não
se poderia dizer que existe corrupção e isso parece que
está provado. Se V.Ex.a ainda tem dificuldade em per-
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ceber a seguir dar-lhe-ei vários exemplos: O corrupto
tem o extraordinário dom da omnipresença e uma dualidade de personalidade que tende actuar com sintomas
da esquizofrenia. Tal permite-lhe ao mesmo tempo ser
corrupto e corrompido. Como terá percebido, estamos
a falar da corrupção activa e passiva. Eis algo que não
compreendo, quando se diz, por exemplo, que um polícia recebeu luvas, absolve-se instintivamente quem as
ofereceu. Há a tendência para, nestes casos, apagar uma
das partes do negócio. Isto porque o português vê-se facilmente no papel de quem dá algum dinheiro para safar
uma multa.V.Ex.a deve lembrar-se duma outra façanha
que lhe rendeu uma fortuna - alugou um espaço comercial na cidade invicta e que durante dois anos e meio
nunca pagou um cêntimo de renda ao senhorio. Ali instalou, V.Ex.a, uma escola de informática, recebeu milhares de euros de subsídio do Governo, engordou a sua
conta bancária na Suíça e quando o senhorio lhe pedia a
renda em atraso, V.Ex.a mandava-o para a Justiça... porque sabia que a Justiça em Portugal não funciona. E a
prova disso é que o advogado que supostamente deveria
defender os interesses do desgraçado senhorio, depois
de três processos em tribunal contra V.Ex.a, também
nunca conseguiu convencer o Juiz de que o seu cliente
tinha razão. V.Ex.a, não se sabe como, evitou, por três
vezes, uma “Acção de Despejo”. Só depois de 30 meses
sem receber renda, despesas com o advogado, Custas
Judiciais, despesas e honorários com o Solicitador de
Execução, processos em tribunal de que nada valeram,
você, caro corrupto, vencia e acabou por vencer em todas as frentes, enquanto o pobre senhorio para retomar
o que era seu, teve que chamar dois polícias e um serralheiro para arrombar a porta.

Augusto Machado

Freitas do Amaral: “O
casamento gay é inconstitucional”

F

ez um parecer que Cavaco juntou ao pedido de fiscalização da lei ao Tribunal Constitucional. “É inconstitucional”, explica ao i Freitas do Amaral
O casamento entre pessoas do mesmo sexo é inconstitucional, ponto final. Freitas do Amaral, antigo ministro
dos Negócios Estrangeiros de José Sócrates, não tem
dúvidas e sustenta esta sua certeza num parecer jurídico que acompanha o requerimento de fiscalização
preventiva enviado há uma semana por Cavaco Silva
ao Tribunal Constitucional. Em declarações ao i, o professor de Direito garante que é muito simples: “Temos
uma Constituição muito programática, que diz tudo sobre tudo, da política agrícola à dinâmica industrial, e
portanto também sobre casamento, família e filiação.
Quem a fez assim agora paga a factura: o casamento
entre pessoas do mesmo sexo é inconstitucional.” Por
esta razão, Diogo Freitas do Amaral diz que o Presidente da República fez “muito bem” em remeter a lei para o
Tribunal Constitucional. Na sua opinião, a solução para
este imbróglio jurídico é chamar-lhe outra coisa, menos
casamento. “A proposta do PSD [que defende o nome
‘união civil’] seria a única forma de legalizar a equiparação da união homossexual ao casamento, à face
da letra da actual Constituição.” Ou seja, apenas uma
revisão constitucional permitiria que a união entre pessoas do mesmo sexo fosse qualificada como casamento.
Freitas do Amaral diz não ter qualquer ideia sobre como
poderá decidir o Tribunal Constitucional, que dispõe de
25 dias após o requerimento para se pronunciar, mas
garante que neste caso não há margem para interpretações actualistas. Não se pode ir ao ponto de contrariar
a intenção original da lei, neste caso da Constituição da
República Portuguesa. E são mais dois os grandes argumentos do jurista. Primeiro: na Constituição é dito que
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se “dá a todos os cidadãos o direito de constituir família
e de contrair casamento”, mas também que “os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto à manutenção e educação dos filhos”. Conclui Freitas do Amaral:
“Parece-me óbvio que o conceito de casamento que a
Constituição tem aqui em vista não pode ser senão o
heterossexual, porque se fosse também o homossexual
os cônjuges não poderiam ter quaisquer deveres quanto
aos filhos.” Nem o argumento de que se pode estar a falar em filhos adoptados pode ser usado, já que, sublinha,
de adopção só se fala num outro artigo da Constituição.
O segundo argumento: a Declaração Universal dos Direitos do Homem diz que o homem e a mulher têm o
direito de casar e de constituir família, o que, na opinião
de Freitas do Amaral, significa “que se tem em vista o
casamento entre um homem e uma mulher”. Quando se
fala de família, acrescenta o professor, daquela que é o
elemento natural e fundamental da sociedade, daquela
que tem direito à protecção da sociedade e do Estado,
fala-se da que resulta de um casamento heterossexual,
“na medida em que só faz sentido considerar a família
como um elemento natural e fundamental da sociedade
porque se está a pensar na propagação da espécie”. O
requerimento de Cavaco centra as reservas do Presidente apenas no casamento, pelos vistos o que lhe interessa
para fundamentar a sua decisão sobre se veta ou não a
lei. De fora fica o artigo mais polémico, o que impede a
adopção de crianças “por pessoas casadas com cônjuge do mesmo sexo”. Precisamente o que mais dúvidas
levantou sobre a constitucionalidade nas semanas que
se seguiram à aprovação da lei, em Janeiro. Segundo
alguns constitucionalistas, a decisão de Cavaco foi estratégica.
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Breves
Reforço de agentes
só em 2011
O ministro da Administração
Interna disse que os 2.000
novos agentes da PSP e
GNR que as forças policiais
vão admitir, só estarão na
rua em 2011. A garantia
surge depois de o CDS ter
criticado o reforço “zero” de
polícias em 2010.
Enfermeiros
em nova greve
Os enfermeiros começaram
uma nova greve, a segunda
do ano, por causa de questões relacionadas com as
tabelas salariais. O Sindicato dos Enfermeiros espera
uma “fortíssima adesão” à
greve que acaba às 08h00
de quinta-feira.
Combate ao
tráfico de órgãos
A União Europeia e a Organização Mundial de Saúde
(OMS) estão a mobilizar-se
cada vez mais contra o turismo de transplante de órgãos, principalmente rins e
fígados. De acordo com Luc
Noel, coordenador da OMS,
uma “frente comum” internacional já conseguiu levar
a cabo leis repressivas contra o tráfico de órgãos na
China, Filipinas, Paquistão,
Egipto e Colômbia. Ontem,
o assunto foi debatido em
Madrid, numa conferência
internacional.
Gates quer
4ª geração nuclear
O multimilionário Bill Gates
está em conversações com a
Toshiba para criar um reactor
nuclear de “quarta geração”,
que funcionará com combustível de urânio empobrecido.
Através da empresa TerraPower, da qual é o principal
accionista, o segundo homem
mais rico do Mundo quer entrar no sector da energia. Segundo o jornal El Mundo, se
o plano avançar, é um passo
inesperado que os EUA dão
na energia nuclear, já que o
país não constrói um reactor
há 30 anos.
Titanic em versão 3D
James Cameron revelou
que quer lançar em 2012
uma versão 3D de “Titanic”.
O realizador quer transformar o seu filme para três
dimensões: “Deve demorar
entre seis meses a um ano”,
disse ao USA Today.

Atentado suicida no
metro de Moscovo
E

ram 7hrs57 da manhã de segunda-feira (cerca da meia noite no
Québec) quando a primeira explosão
ocorreu na estação de Lubianka a poucas centenas do Kremlim e situada por
debaixo da sede dos Serviços de Segu-

rança Russos, o antigo KGB. Uma mulher que as autoridades ligam ao movimento rebelde que grassa no Cáucaso
há algum tempo, terá feito explodir a
carga de 3 kilos de dinamite que transportava debaixo da roupa, ocasionando
24 mortos e 17 feridos. Na estação de
Park Kulturi, igualmente no centro da
cidade às 8h36 locais (meia-noite e 36
aqui), deu-se a segunda explosão, tendo
causado 12 mortos e 8 feridos graves.
O Metro de Moscovo, que transporta
diariamente mais de 8 milhões de pessoas, continuou a funcionar nas outras
linhas, com um serviço reforçado de

segurança. Estes ataques suicidas que
causaram o pânico na população, são
atribuídos a um movimento rebelde do
norte do Cáucaso, que tem sofrido pesadas baixas das forças da ordem nos
últimos tempos. Alexandre Bortnikov,
director dos Serviços de Segurança
Russos, FSB, declarou não ter grandes
dúvidas de atribuir os ataques a esse

movimento: “Segundo a versão preliminar, os atentados foram cometidos
por grupos terroristas ligados à região
do norte do Cáucaso. Consideramos
esta versão como a principal”, disse:
Por sua vez, o presidente russo Dmitri
Medvedev, reagindo em primeira-mão
aos atentados disse: “A política de repressão do terrorismo e de luta contra
o terrorismo vai prosseguir”.

Liderança inequívoca no PSD

D

esde de sexta-feira passada que
o maior partido da oposição em
Portugal, o PSD, tem um novo chefe,
na pessoa de Pedro Passos Coelho,
que venceu as directas com mais de
60 por cento. A margem dá-lhe direito
a proclamar, como o fez, que “O país
sabe que o PSD tem uma liderança
inequívoca”.
Bastante distanciado nas votações finais dos seus adversários mais directos— Paulo Rangel e Aguiar-Branco
que, respectivamente, se ficaram por
35,5% e 3,8%, o novo chefe, insistindo
em dizer ter sido “um resultado muito
expressivo”, manifestou a intenção de
trabalhar para a união do partido, anunciando que dirigirá convites aos outros
candidatos para ocuparem lugares de
relevo na nova organização dos órgãos
nacionais.
Numa noite de festa, como já há muito
tempo não se via na sede laranja, Passos Coelho fez a constatação de que o
partido não se encontra “balcanizado,
dividido, nem é um saco de gatos”.

Décimo oitavo líder do partido fundado por Sá Carneiro, Pinto Balsemão e
Magalhães Mota, Passos Coelho dirigiu
palavras de reconhecimento para com a
chefe cessante Manuela Ferreira Leite,
com quem espera contar neste combate
que é de todos, por Portugal, agradeceu
aos seus apoiantes e trabalhadores da
campanha, afirmando àqueles que possam duvidar das suas capacidades de
que começou a trabalhar aos 18 anos,
casou duas vezes, tendo sido pai pela
primeira vez aos 24. Conhece a vida e
sabe o que é trabalhar.
Foi também presidente da ala jovem
do PSD.
No final do seu primeiro discurso
como líder, Passos Coelho deixou recado para o PS e para Sócrates: “O PS
e o Governo contarão com um PSD determinado, apostado em não abrir crises políticas, mas um partido que não
andará com o Governo ao colo e que
não votará nem suportará o que não
concorda”.

Raul Mesquita

República do Congo.
321 mortes em 4 dias

M

ais de 300 mortos em apenas quatro dias. Os números, apesar de significativos, só foram revelados três meses depois da última incursão do Exército
de Resistência do Senhor (Lord’s Resistence Army LRA) na República Democrática do Congo (RDC).

NOTÍCIAS

EUA: Reforma
da Saúde terá de
ser votada de novo

3

A

lei sobre a reforma do sistema de saúde nos Estados Unidos terá de ser votada de novo pela
Câmara dos Representantes devido a uma irregularidade processual, anunciou o porta-voz do chefe da
maioria democrata no Senado.
“Depois de horas a tentar bloquear” o texto, os republicanos “encontraram duas disposições relativamente menores que violam os procedimentos do Senado, o que significa que teremos de o enviar de novo
à Câmara”, disse Jim Manley.
As duas disposições, relacionadas com empréstimos
a estudantes, terão de ser removidas do texto, obrigando a uma nova votação da lei, que já tinha sido
assinada pelo Presidente norte-americano, Barack
Obama.
A reforma do sistema de saúde foi aprovada no domingo na Câmara de Representantes com 219 votos
a favor e 212 contra, após um longo processo de negociações. O Senado já tinha aprovado o projeto em
dezembro.
Na terça feira, Barack Obama promulgou a lei, considerada histórica, que irá alargar a cobertura de assistência na doença a cerca de 32 milhões de pessoas
que até agora estavam excluídas.

Bin Laden ao ataque

A

mensagem atribuída ao líder
da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, divulgada na estação televisiva
Aljazeera, correu ontem o Mundo:
“Se os Estados Unidos decidirem
executar Khalid Sheikh Mohammed
(o estratega do atentado de 11 de
Setembro de 2001), também estarão
a decidir que todos os americanos que caírem nas
nossas mãos serão mortos.”
Os cinco alegados responsáveis pelos atentados
contra o World Trade Center, em Nova Iorque, continuam presos. E, pelos vistos, Bin Laden não se esquece e quer evitar o pior.
Segundo a agência noticiosa Associated Press (AP),
a Casa Branca ainda não decidiu se os suspeitos serão julgados num tribunal de justiça ou num tribunal
militar, mas “a decisão está para breve”.
Fontes oficiais avançaram à AP que o Pentágono deverá condenar Mohammed à pena de morte.
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Língua em acordo Momento histórico:
Big Bang foi recriado no CERN
a omeçou
desenvolver
esde as 7:00 (hora de Montreal) que o acelera- cunferência, refrigerado a cerca de 271,4 graus Celsius
em Brasília, capital do Brasil, a Confe-

C

rência Internacional sobre o Futuro da Língua
Portuguesa no Sistema Mundial.
Durante uma semana, a Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP) vai discutir a difusão
do idioma, a sua internacionalização como língua
de trabalho nos organismos internacionais, o ensino
do português como língua materna e como segunda
ou terceira língua, difusão do livro e implementar o
Acordo Ortográfico (AO).

“Não há donos da língua (...) é de todos
e de cada um”, António Monteiro, embaixador de Portugal em Paris.
“Não há donos da língua e o português só ganha em
ser percebido como uma língua que é de todos e de
cada um que a utiliza”, diz o embaixador português
em Paris, António Monteiro, citado pela agência
Lusa. O AO tem que ser visto como um “documento unitário”, assente em três pilares: tradição ortográfica, coerência e simplificação, defende Evanildo
Bechara, membro da Academia Brasileira de Letras.
Isto porque, por exemplo, na Comissão Europeia está
tudo pronto para começar a traduzir todos os textos
ao abrigo do novo Acordo Ortográfico. Só se espera
a decisão das autoridades portuguesas.

D

dor de partículas do CERN está a recriar “os
primeiros microsegundos” a seguir à fundação do
Universo, num investimento de cerca de seis mil milhões de euros, em que Portugal participou.
O presidente do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP), Gaspar Barreira,
sublinhou com entusiasmo à Lusa o “momento histórico” que ontem se viveu no CERN (Laboratório Europeu de Física de Partículas), perto de Genebra.
“Foi o momento em que se criou em laboratório a
maior densidade de energia jamais criada pelo homem.
Os acontecimentos que estamos a ver naquele detector
são os acontecimentos que tinham lugar no Universo
nos primeiros microsegundos da sua existência”, enfatizou o responsável do LIP, entidade que gere a colaboração portuguesa no CERN. O arranque previsto sofreu
um primeiro revés cerca das 3:00 (hora de Montreal),
quando uma “flutuação no abastecimento eléctrico” do
CERN interrompeu a preparação da colisão de dois feixes de protões dentro do Large Hadron Collider (LHC),
o maior acelerador de partículas do mundo. Esta máquina, constituída por um anel de 27 quilómetros de cir-

negativos, e quatro enormes detectores do movimento
das partículas, construída a cerca de 100 metros de metros de profundidade, necessitou de cerca de três horas
para recuperar a energia necessária para que a colisão
dos feixes de protões produzisse os efeitos esperados.
O “pequeno acidente” de ontem “vai acontecer centenas de milhares de vezes no futuro”, desvalorizou Gaspar Barreira, acrescentando que, mesmo para o LHC há
“coisas que são imprevisíveis”. “Cometemos o erro de
ser demasiado optimistas há dois anos”, pensando que
“bastava ligar o interruptor e que tudo se passava bem.
Era uma ilusão. Isso não se passa nem quando se testa
um avião, nem sequer quando se monta um novo candeeiro”, comparou Gaspar Barreira. “Foi preciso um
pequeno acidente, uma soldadura defeituosa” e “muita
paciência” para se chegar aos resultados de ontem, que
são “janelas para a nova física”. A colaboração com o
CERN, do qual Portugal é dos países fundadores, permitiu já a formação de avançada de engenheiros portugueses - cerca de 140 em dois anos -, de outros cientistas, tendo a própria construção da máquina contado
com a participação de várias empresas nacionais.

Grécia falha emissão de obrigações
a 12 anos e provoca queda nas bolsas

A

A Grécia emitiu ontem obrigações a 12 anos, com
o objectivo de vender até mil milhões de euros em
títulos. No total, o governo grego conseguiu colocar no
mercado 360 milhões de euros. Os mercados bolsistas
estão a reagir em queda, com o principal índice grego a
ser o mais fustigado, ao perder mais de 2%. Depois de
segunda a Grécia ter recebido ordens de compra de seis
mil milhões de euros, numa operação em que colocou
no mercado cinco mil milhões de euros de obrigações a
Em todo o Mundo há mais de 240 milhões de pes- sete anos, ontem a emissão que o Governo efectuou não
soas a falar português, cada vez mais usado como teve a aceitação do mercado, e isso está também a penalizar os índices bolsistas europeus e norte-americanos.A
língua de negócios nas economias emergentes.
Grécia emitiu ontem obrigações a 12 anos, e conseguiu

angariar 390 milhões de euros, quando o objectivo era
o de vender até mil milhões de euros. Esta diferença de
valores poderá ser justificada por uma decisão do instituto que gere a dívida grega, tal como fez Portugal no
início de Fevereiro quando optou por vender menos bilhetes do tesouro do que o previsto, devido ao preço que
os investidores estavam a pedir para os comprar. Segunda-feira, o país colocou no mercado cinco mil milhões
de euros em obrigações a sete anos. A emissão de ontem foi considerada “surpresa” pelo mercado. A venda
“apanhou o mercado um pouco de surpresa”, afirmou
à Bloomberg John Davies, estratega da WestLB, o que
terá contribuído para o insucesso desta emissão.
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- coordenação de miguel félix

Harper preocupado pela
segurança à fronteira
O

Cantinho da poesia

Música
pascal
Hino de vida! Arpejo de sentir
o gozo da ternura triunfal
duma Páscoa, expoente a repetir
glória da Salvação ascensional!

Foi a ressurreição, frente ao porvir,
quando Jesus, em tracto celestial
ganhou nossa morada de Altair,
alem constelação eventual!
E o Céu baixou com chuva promissora;
limpou Quaresma sombra sofredora,
e Alegria brotou consolação!
Cantam-se as aleluias nesta hora,
medo da morte já se foi embora,
e nós gozamos Paz em nova unção!
J.J Marques da Silva

Na Páscoa
do Senhor
Desejei aliviar-te do fatídico peso da cruz,
suavizar com longos beijos de arrependimento
as pedras que teus pés perfumaram, Jesus...

Quis enxugar as lágrimas prenhes de dor
que a tua Mãe a bem-amada estoicamente derramou
quando Te viu cruxificado no madeiro, meu Senhor...
Desejei (em vez do teu) a coroa de espinhos
o meu crâneo lacerar - Tu que nada fizeste
para merecer o ultraje dos homens daninhos...

primeiro-ministro Stephen Harper disse-se preocupado pelo tratamento que foi reservado a
dois residentes da Nova Escócia que atravessaram a
fronteira para ir aos Estados Unidos em automóvel,
sendo seguidamente interceptados pela polícia americana. O PM Harper encontrava-se em Stanstead para
a inauguração de uma arena baptizada em honra de
um antigo instrutor dos Canadianos de Montreal, Pat
Burns. Durante a conferência de imprensa, assegurou
que o Governo Canadiano já tinha feito conhecer as
suas apreensões às autoridades americanas a respeito
da fronteira entre os dois países e que continuará a
fazê-lo. Há três semanas, Nancy e Dom Zwaagstra,
um casal originário de Bedford, em Nova Escócia,
tomaram por engano uma curva, enquanto visitavam
a cidade de Stanstead, próximo da fronteira americana. Encontraram-se então nos Estados Unidos, onde

125 Bixi desapareceram no último ano

Desejei que fosse eu, este farrapo mundano
o recipiendário do fel e do vinagre
enquanto alvo da agonia do flagício humano...
Quis arrancar dos corações dos homens ainda
cegos e mesquinhos, o ódio e a peçonha eternos
pois continuo a temer por Ti na tua segunda vinda...

C

om o seu milhão de deslocações realizadas ao
fim do seu primeiro ano, a Cidade de Montreal
felicita-se pelo sucesso do seu projecto Bixi de

Tudo isso desejei, Senhor, mas não pude.
António Vallacorba

A Romaria agradece
Peço a Deus que perdoe
Os pecadores agonizantes,
Na verdade abençôe
A todos os comerciantes.

Do coração agradeço
A sagrada refeição;
Da minha parte vos ofereço
Dos romeiros aprovação.
Aos comerciantes saudamos
Com prazer e alegria,
E para o ano voltaremos
Com mais uma romaria.

A morte

João Vital

A morte este anjo vil e miserável,
Ainda não está cansado de nos perseguir,
Ele tem um apetite insaciável
E consegue sempre nos destruir.
Há milhões e milhões de anos
Ele não procede diferente,
Trazendo dores e sofrimentos,
Nos destruindo sempre e sempre.
Pobre humanidade sofredora
Já se conformou com a situação,
Nasce, cresce e morre...
E ainda com suor do seu rosto
Tem de ganhar o seu pão.
Este anjo mau e miserável,
Vive sempre de cabeça erguida,
Autoritário e prepotente!
Ficando feliz ceifando vidas.

foram interceptados pela polícia. O casal foi conduzido pelos agentes da patrulha transfronteiriça americana, que o escoltaram até um ponto de passagem
oficial, depois de terem tomado uma fotografia e as
impressões digitais dos Canadianos que estavam, infelizmente, ilegalmente no país, sendo também forçados a assinar uma declaração. O senhor Zwaagstra
incitou o governo canadiano a assegurar-se que os
pontos de entrada para os Estados Unidos sejam claramente assinalados, dizendo ter entrado no país vizinho sem mesmo saber, realizando o facto apenas uma
vez interceptados pela polícia. Respondendo a estas
preocupações, o primeiro-ministro Harper disse que
progressos tinham sido constatados em relação aos
problemas ligados à fronteira e que o Canadá continuará a apoiar a ideia que as fronteiras deveriam representar pontes entre os dois países e não barreiras.

bicicletas em livre-serviço. Mas, apesar do êxito,
roubaram 125 bicicletas à Cidade. Foi o que indicou
Manon Barbe, presidente da junta de LaSalle e
responsável pela vertente dos Transportes no Comité

Quebeque impõe limites
ao uso do véu integral

U
Vivaldo Terres

executivo da Cidade de Montreal, na abertura da
sessão do conselho municipal. Respondia a uma
pergunta de um cidadão preocupado pelo estado do
projecto. A senhora Barbe indicou que os cidadãos
tinham enviado vídeos onde se vê um Bixi ser
danificado por vândalo. Outro foi atirado dentro do
canal Lachine. Pior ainda, outros também foram
reencontrados em vendas de garagem! Alguns foram
recuperados mas 125 faltam à chamada (2,5% das
5000 bicicletas implantadas), precisou Manon
Barbe. Montreal lançou o projecto Bixi, o primeiro
do tipo na América do Norte, na Primavera de
2009. Na I fase do projecto, 3000 bicicletas foram
instaladas nas freguesias centrais da cidade, num
custo de 15 milhões de dólares. No meio do Verão,
enfrentados à popularidade da bicicleta, a Cidade
precedeu à implantação da fase II com a instalação
de 2000 bicicletas suplementares mediante 7 milhões
de dólares, em várias outras freguesias. As 5000
bicicletas são repartidas por 400 estações na cidade.

ma muçulmana que usa o Niqab ou o Burqa terá
doravante a obrigação de ter o rosto descoberto
para receber serviços nas instituições públicas e parapúblicas. Os empregados do Estado não poderão usar
o véu integral, mas serão autorizados de arvorar outros sinais religiosos, como uma cruz ou o hidjab. É o
que prevê um projecto de lei depositado pela ministra da Justiça, Kathleen Weil. O projecto de lei visa
a estabelecer “balizas que enquadram os pedidos de

acordo na administração governamental e certos
estabelecimentos”, como as escolas, os hospitais e
os jardins-escola. Qualquer acordo deve respeitar a
Carta dos direitos, “nomeadamente o direito à igualdade entre as mulheres e os homens e o princípio da
neutralidade religiosa do Estado segundo o qual o
Estado não favorece nem desfavorece uma religião
ou uma crença específica”, precisa o projecto de lei
94.

Ignatieff propõe
“uma visão diferente” para o país

M

ichael Ignatieff propôs “uma visão diferente”
para o país, afirmando que um governo liberal agruparia os jogadores-chave para lutar contra os
sérios défices do Canadá. O chefe do Partido liberal
do Canadá (PLC), que teve estes propósitos no en-

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

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

514-374-2395

falo
Português

cerramento da conferência dos grandes pensadores
e instâncias de decisão do país, organizada pelo seu
partido, em Montreal. Ele considera que o Canadá
deveria fazer escolhas fiscais inteligentes para avançar. O senhor Ignatieff afirmou que o PLC chegaria
aos seus fins sem aumentar os impostos. O líder liberal disse desejar uma abordagem “pan-canadiana”
da educação, que seria aplicada desde o desenvolvimento da jovem criança até ao ensino superior. Ignatieff indicou que um governo liberal imporia um
gelo da taxa de imposição das sociedades e reduziria
o défice, estabelecendo um alvo de 1% do relatório
défice-PIB (produto interno bruto) sobre um período
de dois anos. Também afirmou que os liberais favoreceriam uma abordagem equilibrada para regular as
questões da reforma das pensões e a responsabilidade
ambiental.
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Curar um distúrbio digestivo
O
tratamento de distúrbios digestivos através da
medicina natural não é complicado mas pode
ser demorado. Não há soluções rápidas para uma
estrutura complexa como o intestino delgado, com
os seus cerca de 10 metros de comprimento. Terá de
exercitar a sua paciência e estar preparado para muitos altos e baixos.
O primeiro ponto importante a compreender sobre
curar um distúrbio digestivo é o facto da função digestiva estar sob controlo do sistema nervoso involuntário, isto é, o sistema adrenalina noradre-nalina.
Se pretende melhorara a digestão, então, repouse depois de comer e deixe o seu sistema digestivo funcionar eficazmente. Além disso, para compensar a vida
agitada que muitos de nos temos durante o dia é extremamente benéfico praticar Meditação Silenciosa,
pelo menos trinta minutos por dia, e ensinar os seus
filhos a fazê-lo. As crianças ficam chatas e com distúrbios digestivos se só tiverem períodos de actividade e nenhum repouso! O sono não é necessariamente
um período de inactividade mental, emocional ou até

física; a mente e as emoções estão extremamente activas durante o sono, inclusive algumas pessoas estão
também bastante activas fisicamente.
A Meditação Silenciosa é por si a forma de cura
mais importante disponível para qualquer pessoa, independentemente da religião, passado, raça ou cor.
A dieta é o segundo ponto importante a considerar quando se pretende tratar um problema digestivo vulgar. O intestino não ficará
curado enquanto não reduzir o esforço a
que está sujeito e excluir todos os alimentos que possam afectá-lo. Se tiver disbiose, não adianta tomar probióticos e antimicrobianos se não eliminar os alimentos
que agravam o problema.
A água pura é o alimento mais importante de todos e que deve ser consumido diariamente.
As células do corpo são constituídas
principalmente por água, portanto,
leve uma garrafa de agua consigo
quando for dar as suas voltas diárias.
O nutriente mais importante de
todos para regenerar o aparelho
digestivo é a L. glutamina porque
é o principal alimento das células
que formam o revestimento intestinal.
Tome um suplemento probiótico; procure um que tenha adicionado um probiótico, como o
fruto-oligossacarido ou a inulina;
este assegurara a sobrevivência das bactérias benéficas enquanto percorrem o aparelho digestivo. Melhor
ainda, quando fizer uma hidroterapia ao cólon peça
ao terapeuta para instilar um probiótico. Dois fornecedores de probióticos são Higher Nature e Solgar,
ambos sediados no Reino Unido.
Outro procedimento essencial é fazer a limpeza do
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cólon regularmente. Isto pode ser feito através de
medicamentos (Naturalax-3) fácil de encontrar em
Portugal entre outros produtos e hidroterapia ao cólon. Um cólon limpo é um cólon saudável. Não deixe
que os resíduos permaneçam no cólon. Esvazie!
O óleo de linhaça é um óptimo suplemento alimentar porque expande as fezes e ajuda a sua eliminação, alem de fornecer óleos ómega-3 que estão
em falta em muitas pessoas.
Um produto excelente que ajudara a solucionar
qualquer tipo de queixa digestiva é o Digestol.
Cardo-leiteiro-os estudos clínicos comprovam
o seu poder desintoxicante.
Ulmeiro- vermelho- calmante, anti-inflamatório e regenerador da parede do intestino.
Genciana - auxilia a digestão, evita a
fermentação.
Alcaçuz - estimula o afluxo sanguíneo.
O exercício físico vigoroso é essencial a saúde mas prefira um
tipo de exercício que aprecie -algumas pessoas adoram dançar,
andar de bicicleta ou fazer canoagem em vez de correr. A forma
de exercício não é importante.
Faça simplesmente algo que o
entusiasme e nem dará conta que
esta a fazer exercício. O exercício
é particularmente estimulante para
o aparelho intestinal, portanto, se
sofrer de problemas digestivos
faça exercício mais vigorosamente e com mais frequência.
Quando estiver a ser tratado a um distúrbio digestivo, seja paciente e esteja
preparado para os altos e baixos.

Manuel de
Sequeira Rodrigues

SÁUDE

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 31 de março de 2010

Único inquérito já tem 30 anos

Nova droga de violação

O que comem os portugueses? A
“Última Ceia”
A
Associação Portuguesa dos Nutricionistas
(APN) defendeu a realização de um inquérito
nacional alimentar.
Este é “fundamental” para perceber o que comem os
portugueses, para desenhar programas de educação
alimentar e prevenir doenças.
O primeiro e único inquérito deste tipo já data de
1980. Segundo a APN, nestes quase 30 anos, os hábitos alimentares dos portugueses mudaram muito.
Contudo, um segundo inquérito está previsto no Plano Nacional de Saúde 2004/2010.
“A população portuguesa comete erros que não são
de todo optimizadores de saúde”, disse a presidente
da APN, Alexandra Bento, à agência Lusa.
“A evidência científica diz que se a população melhorasse os hábitos alimentares, porventura reduzia
a incidência de doenças como o cancro do colo-rectal”, justificou.
Segundo Alexandra Bento, uma alimentação saudável, rica em frutas e legumes, pode contribuir para a
prevenção desta doença, que mata dez pessoas por
dia em Portugal.

O tamanho da refeição nos quadros da Última
Ceia de Cristo cresceu no últimos mil anos

Através do computador, os investigadores compararam 52 pinturas da ceia de Jesus Cristo com
os seus discípulos e concluíram que o conteúdo
do prato principal cresceu 69%, o tamanho do
prato 66% e o pão ficou 23% maior
Entre os anos 1000 e 2000 a quantidade de comida à mesa cresceu 2/3. Isto significa que as
grandes porções não são, afinal, um fenómeno
moderno
Universidade de Cornell (EUA) elaborou o estudo, publicado no Internacional Journal of Obesity
Data: a Bíblia refere que a Última Ceia ocorreu
na véspera da Páscoa, mas os detalhes ficam limitados ao vinho e ao pão

9

s Nações Unidas emitiram um aviso sobre a droga GBL, usada nas discotecas, que tem sido cada
vez mais associada a crimes de “date rape” (violação
por uma pessoa conhecida). Na maioria dos países,
a GBL (Gamma-Butyroletone) – normalmente usada
para limpar as jantes dos carros ou como diluente –
pode ser comprada legalmente na Internet. O departamento de crimes e drogas da ONU afirma que o
uso de GBL está a aumentar e avisa: “Apesar de ser
relativamente novo, o fenómeno de ‘date rape’ está a
crescer rapidamente.” Em Copenhaga, a polícia encontra a droga na roupa dos jovens com regularidade.
A enfermeira-chefe do Centro de Crimes Sexuais do
principal hospital da cidade resume: “O problema é
que estas substâncias deixam o organismo rapidamente, por isso somos incapazes de as registar numa
amostra sanguínea.”

10 OPINIÃO

A chuva e o mau tempo
A
grande proliferação de assuntos a merecerem
uma abordagem visando globalmente uma análise para ajudar a informação aos leitores menos atentos ou com pouca disponibilidade para o acompanhamento do que se passa no mundo, criou hesitações na
escolha dos mais relevantes.
Vários são os temas que atraíram a atenção neste
últimos dias. Em Portugal e no Québec. Na impossibilidade de monopolizar todas as páginas do semanário, pensava eu debruçar-me sobre dois dossiers
que cativaram a atenção do público mais famélico de
noticiário, durante a semana que se terminou. Ambos caldeirados no pote da Assembleia Nacional, na
capital da província, envolvem o governo Charest
que,Clinique
como
o queLusotemos em Portugal, se encontra em
d’optométrie
4 févrierebulição
2009; nouveau donde
format: 10 juin
2009 visíveis fumos de corgrande
saiem
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Alain Côté O.D.
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4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

rupção.
Mas como diz o velho adágio, o homem põe e Deus
dispõe, uma outra importante notícia surgiu a alterar
os padrões estabelecidos para este texto e do qual tratarei mais adiante. Na parte final.
Os jornais quebequenses têm dedicado largas informações sobre a teimosia — em forma de desespero— de Jean Charest, de recusar de todas as formas
e por todos os meios, uma comissão de investigação
sobre a indústria da construção. Sendo os grandes financiadores do Partido Liberal, tanto a Québec como
a Otava, é demais evidente que Charest não poderá
morder a mão que o alimenta e ajuda no recebimento
do salário de 75 mil dólares “por debaixo da mesa”
que recebe do partido. Quando se critica o “travail au
noir” temos assim um bom exemplo…
Porém a maior catástrofe para o governo Charest foi
a anulação do contrato da Hydro-Québec com o Nouveau-Brunswick. A decisão corta, com a frieza dum
interruptor, a possibilidade de ganho de 60 milhões
por ano para a sociedade do Estado, para além do
impedimento de acesso a uma exportação em direcção dos Estados Unidos na ordem de 670 mégawatts.
E as consequentes receitas que permitiria usufruir. A
revolta da população do Nouveau-Brunswick, inflamada pela falta de informação e transparência do seu
governo provincial, obrigou a anulação do contrato,
numa época em que Charest mais precisava de refinar a sua imagem e cota de popularidade, que se encontra tão enegrecida. O curioso é que as explicações
dos dois primeiros-ministros são contraditórias, em
função da província onde são feitas.
O outro ponto no Québec trata mais uma vez, da
valsa hesitação a que Charest nos habituou. Ele
tem— ou procura ter— o condão de passar pela chuva sem molhar. Quando um problema surge, cria uma
comissão, que após vários milhões despendidos volta
ao ponto de partida. Foi o aconteceu com Comissão
Taylor-Bouchard e muitas outras. Desta vez, a pobre
da ministra Weil, da Justiça, lá levou uma lei sobre o
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porte da burka e outras fantasias, que nada resolve,
apenas abre portas a processos e manigâncias de advogados. Teria sido muito mais simples e compreensível, decretar uma vez por todas a proibição do uso
desses aparatos na via pública. E quem não gostasse,
teria um avião à espera. Ponto final.
No respeitante a Portugal o cenário não é nada atraente. Direi até, vergonhoso.
Em Lisboa, no dia 18 deste mês, o jornal francês —
portanto de alinhamento socialista, — Libération, não
foi publicado devido a “problemas de impressão”…
Todavia o mesmo jornal circulou noutros locais e
salta aos olhos o título “José Sócrates, le Portugais
ensablé”, artigo escrito por François Musseau, enviado especial a Lisboa. Ao longo do texto o jornalista
mete à luz as inquietantes dúvidas que pesam sobre
ele respeitantes aos problemas político-judiciários
em que se encontra envolvido. Como disse um cronista da TVI, “Portugal é um barco bêbado no qual o
capitão é o maior suspeito de toda a equipagem”. O
articulista faz uma resenha bastante consistente das
actuações de Sócrates, dos escândalos ligados ao seu
curso, às licenças de construção em Castelo Branco,
aos casos Face Oculta e Freeport, aos seus amigos
ricamente tratados, à sua personalidade ambígua e
falsa e à probabilidade de estar sentado numa cadeira
ejectável, caso a Assembleia da República exigir a
sua demissão, em função das provas que poderá acumular sobre as mentiras contadas à Nação. Junta-se
a esta negra situação, o facto de Portugal ser presentemente, a malha mais fraca de todos os países europeus, segundo os economistas mundiais, a quem será
exigido um plano de austeridade draconiano.
Um artigo a ler absolutamente.
Libération, 18 de Março de 2010.
Quanto ao resto, fica a esperança—a tal que teimam
que nunca morre—de que após o mau tempo venha
a bonança. Será? Ou é mais uma mentira do nosso
Pinóquio nacional?

Raul Mesquita
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Actualize o seu PC sem complicações

S

e está a preparar o seu computador para receber o Windows 7, poderá ter de fazer algumas
actualizações. Siga as nossas dicas e crie a máquina perfeita para o novo sistema.
1-MOTHERBOARD A escolha de uma motherboard é, talvez, o ponto mais importante e determinante
da sua máquina, uma vez que vai ditar a orientação de
todas as outras escolhas em termos de hardware. Nós
vamos dar-lhe algumas dicas e mencionar as ofertas
que existem por parte da AMD e da
Intel. Explicamos- -lhe ainda o que
deve procurar em termos de especificações e potencial de expansão numa
placa-mãe.
2-PROCESSADOR O processador é o cérebro do seu PC. Quanto
mais cores tiver, melhor será o desempenho. Os chips dual core estão
progressivamente a ser substituídos
pelos CPU quad-core. Vamos mostrar-lhe os prós e contras dos chips
das rivais Intel e AMD.
3-GRÁFICA A escolha da sua
placa gráfica não é tão importante como era no tempo do Windows
Vista. Porquê? Porque neste espaço
de três anos, desde o Vista, as placas
gráficas capazes de suportar a tecnologia Windows Aero tornaram-se a
norma.
4-MEMÓRIA Apesar de o Windows 7 trabalhar livremente sobre 1
GB de RAM, se puder acrescentar
um pouco mais, melhor. Se quiser
passar além da barreira dos 3,5 GB,
tolerados pela versão de 32 bits, terá
de instalar a versão de 64 bits do
Windows 7.
5-DISCO RÍGIDO O seu disco rígido é mais do que um dispositivo de
armazenamento, e também a princi-

pal fonte de problemas de desempenho. Nós explicamos-lhe que tecnologias deve procurar para optimizar
os tempos de acesso e melhorar o seu trabalho diário.
6-CONECTIVIDADE Quantos periféricos tem?
Certifique-se, em primeiro lugar, de que possui portas
USB para todos eles. Não se esqueça da FireWire se
precisar dela (para uma câmara de vídeo, por exemplo)
e da e-Sata, se quiser adicionar discos rígidos externos
super-rápidos.

INFORMÁTICA

Protecção para
toda a família

O

11

Norton 360 inclui
agora
tecnologia
baseada na reputação,
lançada em Setembro de
2009 com o Norton Internet Security e o Norton
AntiVirus 2010.
Esta tecnologia aborda
malware desconhecido e
outras ameaças dos dias
de hoje. A última versão
do Norton 360 inclui
também melhorias nos recursos mais valorizados
pelos consumidores, como o PC Tuneup, que melhora o seu desempenho.
Os utilizadores podem reduzir o tempo de arranque, utilizando o Smart Start-up Manager, para diminuir ou intercalar as aplicações de arranque.
Relativamente aos aplicativos que são mais usados, os dados da Comunidade do Norton dão informações valiosas, permitindo que os consumidores se encontrem bem informados e tomem boas
decisões no que respeita às aplicações que devem
excluir da sua lista de itens de arranque. Com nova
tecnologia que aborda malware desconhecido e
outras ameaças Disponível para Microsoft Windows XP, Windows Vista eWindows 7, a versão 4.0
do Norton 360 tem um preço sugerido para a edição standard de 89,99 euros. Esta edição inclui três
licenças e uma assinatura de um ano para utilizar o
produto e receber as actualizações de protecção da
Symantec, bem como usufruir de 2GB de espaço
de armazenamento nos servidores da Symantec.
A aplicação móvel beta, grátis para o Android,
está também disponível, prevendo-se que as aplicações móveis beta para iPad e iPhone se encontrem disponíveis no iPhone App Store e no Android Market, nas próximas semanas e também
livres de custos.
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Filarmónica D. Espírito Santo de Laval
em festa de boas-vindas à Primavera

“Vejo aqui muitos jovens. Isto é bom para a filarmónica”, disse o Dr. Fernando D. de Brito, CônsulGeral de Portugal em Montreal, durante a “Festa da
Primavera”, realizada pela Filarmónica do D. Espírito Santo de Laval (FDESL), sábado transacto, no
subsolo da Igreja Santa Cruz.

O Dr. Brito, que no ensejo quis felicitar expressamente o pessoal da cozinha pela confeção do ótimo
jantar, da responsabilidade de José de Sousa, servido
pelos jovens músicos, assim como toda a Direção da
FDESL, tinha sido chamado ao palco por João Manuel Carvalho, da Voyage Vasco/Chomedy (que também usou da palavra para felicitar esta colectividade) e estava com a esposa na mesma mesa do nosso
distinto Cônsul, juntamente, também, com Luís de
Melo, apresentador da festa, e esposa.
A Dra. Fátima Toste, escritora, de Toronto, foi outra personadade que distinguiu a FDESL com a sua
presença.
Acompanhada da Linda Gonçalves, da Padaria de S.
Miguel, Laval, a Dra. Toste, que congratulou a banda anfitriã pela brilhante festa que estava a decorrer,

veio a Montreal para apresentar o seu mais recente
livro, “Emigração em Dó Maior”, coescrito por Ana
Sança.
Tratou-se, pois, de uma festa bem sucedida que, em
distinção à Dra. Toste, chamaria pelo seu brilhantismo, “Primavera Colorida”, uma das canções escritas
por aquela poetisa. (a outra foi Rosas Lindas), ambas
cantadas nessa noite pelo trio Irmãos Justino, de Fall
River - o que para a sua autora, deverá ter sido muito
agradável de ouvir!
Entretenimento de primeira qualidade, é o que se
poderá qualificar das atuações do Jeff Gouveia (JG
Night Productions), muito inspirado com divertimentos que aliou à boa música, o próprio Luís de Melo,
com as suas “quentes” anedotas, e os Irmãos Justino
(Jennifer, Jason e Jessica), que muita música, dança
e alegria esparalharam pela sala durante todo o serão,
para suas satisfações pessoais e regalo dos festejan-

tas italianas, assim como há honrado a nossa comunidade nas suas digressões a cidades do Ontário e dos
estados da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos.
É presidida por João Aguiar, tendo ainda como
membros da Direção: Manuel Dias, Luís Pacheco,
Manuel Machado e Jimmy Adriano.
Querendo saber como “vão as coisas” com a banda
para a temporada do corrente ano, abordámos Gilberto Pavão, distinto maestro, que se mostrou entusias-

mado com as perspectivas de mais um ano de muito
sucesso. Com um repertório de música clássica e popular pronto a ser posto em ação, quer localmente,
quer nas excursões a Kingston, Ottava e Fall River,

tes.
Fundada em 1978, a FDESL muito se tem distinguido no acompanhamento das nossas procissões e
na animação das demais festas locais, concertos, fes-

brevemente vê-la-emos a honrar esta que é uma das
mais interessantes expressões da cultura popular portuguesa, sobretudo a oriunda dos Açores, onde praticamente não existe freguesia que não tenha a sua
própria filarmónica.
Informou-nos, também, que provavelmente serão
organizadas algumas excursões para acompanhar
esta banda àquelas cidades, onde irão decorrer as festas, Nossa Senhora de Fátima, Senhor Santo Cristo e
Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra,
respectivamente
Felicitamos a Direção da FDESL por
nos ter proporcionado uma festa assaz
agradável. Parabéns, também, a todos
os seus colaboradores, apoiantes e intervenientes, com votos de contínua
prosperidade.

António Vallacorba
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Liberdade para todos
P
ortugal aparece cada vez mais pacífico numa Europa em que questões de laicidade e igualdade
religiosa se confrontam.
A França e a Alemanha debatem o direito ao uso do véu
islâmico ou a proibição do mesmo, conforme o ponto
de vista; a Espanha mais tolerante acorda de quando em
vez para a controvérsia a nível escolar; a Itália a braços
com vagas de imigração de outras confissões religiosas,
discute se o Cristo crucificado deve ou não estar pendurado na parede das escolas; a Grã-Bretanha é um exemplo de aceitação das diferenças culturais. Em Portugal as
religiões convivem num estado laico, mas há quem se
queixe de desigualdades. Os símbolos da Igreja católica já não figuram nas escolas oficiais, e são respeitados
os credos que cada um professa. Católicos, evangélicos,
muçulmanos, judeus e outros partilham salas de aulas,
sem imposições. Culturalmente existe uma atitude muito
tolerante em relação aos actos religiosos. Na Comissão
para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial não há
história de nenhuma queixa como as que há no resto do
Velho Continente. Nas liberdades essenciais, somos do
melhor que há na Europa. Existe pluralidade. E é aceite.
Também nas escolas se faz formação a esse nível, por
exemplo na disciplina de Educação Moral e Religiosa,
de frequência facultativa. Já muçulmanos e judeus passam os ensinamentos à sua comunidade na sinagoga ou
na mesquita. Certo é que as Igrejas estão nas escolas a
pedido dos pais e o Estado deve responder a essa demanda. Uma escola pública imparcial não pode expor os
símbolos de uma religião.
País de Tolerância
O Reino Unido é um país com uma religião oficial, a
Chefe de Estado, a Rainha Isabel, também é a chefe máxima da Igreja de Inglaterra. Mais do que tolerados, os
estrangeiros no Reino Unido têm a liberdade de viver de
acordo com os ditames das suas culturas, religiões ou estilos de vida. Por outras palavras, o modelo de integração
doutras comunidades étnicas é o multicultural.
Isto significa que os “hidjab” véu muçulmano, as “kipas” calotes com que os judeus cobrem a cabeça, os crucifixos e os turbantes dos “sikh” são tolerados e aceites

nas escolas, nos serviços públicos e no sector privado.
Nalguns organismos do Estado cujos funcionários têm
de usar farda, estas são adaptadas às necessidades dos
trabalhadores. Por exemplo, os funcionários de confissão “sikh” que trabalham no serviço de controlo de fronteiras e passaportes usam o seu turbante, em vez da farda
oficial.

E, no metropolitano, a mesma regra também se aplica
aos funcionários “rastafari”. O Estado Britânico encara
o uso de símbolos religiosos como uma componente da
liberdade de expressão, protegida pelos tribunais. Mas
esta liberdade nem sempre o foi, foram necessários casos jurídicos emblemáticos para estabelecer o precedente. Em 1979, o “caso Malik”, opondo uma muçulmana
que reclamou o direito a usar a “hidjab” à loja onde trabalhava, saldou-se por uma decisão da Justiça a favor
de Malik. Segundo o acórdão, o respeito do princípio da
liberdade de expressão implica que a mulher pode usar
“hidjab” no local de trabalho. Em 1983, outro caso opôs
um rapaz “sikh” à escola que se tinha recusado a admitilo. O tribunal decidiu que as escolas não podem rejeitar
alunos que usem símbolos religiosos.
Canadá
O debate sobre a proibição da exibição de sinais religiosos nas escolas está a dividir a sociedade, mas a adopção
de uma lei sobre o assunto parece explosiva. Pensemos
um pouco: a aprovação de medidas repressivas não vai
resolver os problemas entre as comunidades, mas sim
reforçá-los. A vitimização dos muçulmanos não é uma
ideia feliz. A islamofóbia está em crescimento no país,
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pelo que aprovar uma lei de forma precipitada é um erro.
A eventual lei não é aplicada ao ensino privado, maioritariamente controlado pela Igreja Católica. Mas os católicos receiam que uma lei deste tipo conduza também
à proibição das cruzes nos hospitais, escolas e parlamento. No Canadá, o ensino é descentralizado, caberá agora aos parlamentos dos vários estados criar a legislação
adequada de forma a proibir, ou não, o uso do véu, burca e outros símbolos, argumentando que não é só uma
questão cultural, mas também política, que “simboliza
a exclusão cultural e a opressão da mulher”. A decisão
tem porém um “senão”: a proposta de lei prevê o afastamento de símbolos islâmicos mas permite os de cristãos,
pondo em causa o princípio da igualdade religiosa. No
Quebeque o governo do primeiro-ministro Jean Charret dá o sinal político errado em matéria de integração
e contradiz o dever de neutralidade do estado. A nova
legislação para afastar forças “islamizantes” que possam
fazer perigar a ordem do Estado, ameaça aumentar a
confusão.
Em teoria, em nenhuma instituição pública, incluindo
escolas, deveriam aparecer símbolos religiosos. Os
povos estão longe de aceitar este desejo!... às diferentes
culturas, em sentido amplo, entre as populações autóctones e forasteiras, a falta de trabalho, a rejeição racial
e social são realidades que provocam ondas de tensão e
conflitos, também os imigrantes ilegais são presos neste
mundo que alguns interesses na sombra disseram que o
século vinte e um não teria fronteiras!...sim a uma laicidade acolhedora e com liberdade para todos os humanos
do mundo, até ao momento próprio, em que cada um é
responsável pelo caminho da sua vida, sem olhar para o
lado com medo. Imagino que é tempo para os povos islâmicos deixarem em casa as incertezas e arriscar maiores ganhos? Talvez seja, desde que saibam aproveitar as
boas abertas do tempo e façam o seu 25 de Abril de dentro para fora no tempo próprio e assim lutarem pela sua
dignidade e direitos.
Até agora as guerras de fora para dentro
só serviram os interesses dos opressores,
a indústria da guerra do petróleo e oferecer via televisão um espectáculo triste.
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Aos nossos Clientes e a toda a
Comunidade Portuguesa saudamos nesta
época festiva, enviando cumprimentos de
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Muito Bons Somos Nós

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Tome cuidado quando se
dirigir à pessoa que ama. Meça as suas palavras. Saúde: Poderão surgir algumas dores musculares. Dinheiro:
Ajude o seu melhor amigo. O dinheiro não é tudo!
Número da Sorte: 33
Números da Semana: 17, 23, 45, 2, 19, 40

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Encontra-se numa fase positiva, mas poderá surgir algo que o conduza a uma reflexão acerca do futuro.
Saúde: Adopte uma alimentação equilibrada.
Dinheiro: Seja prudente, cuide das suas economias.
Número da Sorte: 45
Números da Semana: 49, 15, 39, 22, 1, 30

Até que enfim é Páscoa
A

primeira vez que fui para o caminho, tinha talvez
uns doze anos. Já não ia cedo. Embora não houvesse uma idade oficial para um miúdo da Terceira começar a ir para o caminho, muitos dos meus amigos o
faziam já há vários Verões – e os outros, se se haviam
deixado fulminar pelo medo, tinham pelo menos uma
boa desculpa para se ocuparem de outra coisa qualquer
após o primeiro foguete. Eu não tinha desculpa. Não
era filho do dono da venda, como o Roberto – e por-

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito. Amor: Tome cuidado para não
perder aquilo que pensava estar conquistado. Saúde:
Relaxe! Aproveite melhor o seu tempo disponível.
Dinheiro: Os seus negócios estão no bom caminho. Dinamize os seus projectos pessoais e não deixe de acreditar em si.
Número da Sorte: 50
Números da Semana: 21, 30, 25, 11, 5, 32

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Desfrute da companhia da
pessoa amada, pois o amor irá encher o seu coração de
felicidade e bem-estar. Saúde: Proteja-se, tome cuidados
especiais para prevenir o aparecimento de alergias.
Dinheiro: Atravessa um período positivo. Avalie as condições que se
proporcionarão.
Número da Sorte: 65
Números da Semana: 12, 41, 20, 36, 4, 17

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta da Semana: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: Enfrente os problemas de modo a poder
resolvê-los. Fale abertamente com o seu par.
Saúde: Controle a fadiga, descanse mais. O seu corpo
tem limites que deve aprender a respeitar.
Dinheiro: Poderá vir a receber uma pequena fortuna, mas não se
exceda se não a quer ver desaparecer rapidamente.
Número da Sorte: 15
Números da Semana: 12, 4, 32, 47, 19, 7

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Acredite no seu companheiro, não ligue a intrigas.
Amar é confiar. Saúde: Cuide de si, não exagere nos doces. Dinheiro: Possível aumento nos seus rendimentos,
fruto de muito trabalho e dedicação.
Número da Sorte: 18
Números da Semana: 33, 20, 4, 36, 19, 1

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: O desejo de quebrar a rotina será intenso. Dê asas
à imaginação. Saúde: Faça exercícios respiratórios, dê
atenção ao seu organismo. Dinheiro: A sua capacidade de
organização é muito boa, no entanto não seja inflexível.
Número da Sorte: 23
Números da Semana: 20, 47, 6, 23, 45, 9

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade. Amor: Dê espaço ao seu companheiro. O
excesso de ciúme poderá vir a afectar o vosso relacionamento. Saúde: Escute o seu organismo, não adie mais a
ida ao médico. Dinheiro: Atravessa uma fase favorável.
Número da Sorte: 31 Números da Semana: 24, 17, 46, 31, 9, 11

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta da Semana: 7 de Espadas, que significa Interferências. Amor: A sua profissão ocupa-o demasiado. Tente aproveitar ao máximo o seu tempo disponível criando
momentos especiais com o seu parceiro.
Saúde: Procure levar uma vida mais calma e tranquila.
Dinheiro: A rebeldia para com os seus superiores só lhe pode ser
prejudicial, procure ser mais comedido e disciplinado.
Número da Sorte: 57
Números da Semana: 41, 23, 47, 36, 21, 27

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Angústia.
Amor: O relacionamento com as pessoas que o rodeiam
não é favorável, tenha cuidado com os seus actos se não
quer fazer alguém sofrer. Saúde: Prováveis problemas
de fígado. Modere o consumo de álcool.
Dinheiro: Momento propício para investir em bens materiais.
Número da Sorte: 59
Números da Semana: 22, 17, 36, 40, 9, 25

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa
Atento. Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro.
Uma demonstração de carinho sabe sempre bem.
Saúde: Procure um ginásio e comece a frequentá-lo regularmente, o exercício fará com que se sinta melhor.
Dinheiro: Revele os seus conhecimentos e mostre o que vale, pois a
sua vida profissional poderá estar prestes a mudar.
Número da Sorte: 61
Números da Semana: 14, 19, 23, 46, 2, 42

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Esforce-se por compreender melhor os pontos
de vista e as necessidades da sua cara-metade.
Saúde: Evite os temperos exagerados. Poderá prejudicar
o seu aparelho digestivo. Dinheiro: Momento favorável.
Aproxima-se um período de concretizações.
Número da Sorte: 70
Números da Semana: 20, 13, 4, 26, 7, 10

tanto não podia passar a tarde a vender frescas através
dos barrotes verticais que nesse dia substituíam a porta do estabelecimento. Não era da confiança dos mordomos, como o Jorge António – e portanto não podia
ficar em cima das gaiolas, ao pé do senhor polícia, a
ver os toiros por um buraquinho e a fazer músculos à
Popeye. Não estava com um braço engessado, como o
Marco – e portanto não podia pôr-me à janela, dando
o gesso a assinar às raparigas que aproveitavam o intervalo para mudar de varanda. Quando muito, eu era
protestante, como o Rúben e o Ismael – e, sendo-o,
podia talvez arguir estar moralmente comprometido
com uma visão do mundo que não se compadecia com
celebrações de tal mundanidade. Mas isso seria ainda
pior – ainda mais miúfa, ainda mais menina. De forma
que, no fundo, eu era como o Aurora: um rapaz sem
um desculpa condigna para escapar a ir para o caminho. Com uma diferença fundamental: ele ia para o
caminho há que tempos, cheio de valentia – e eu, ainda
antes do primeiro foguete, já estava gelado de pânico.
Não vale a pena relatar aqui o fracasso por que se
saldou esse primeiro dia em que, havendo tourada à
corda na minha rua, eu fui para o caminho e corri à
frente do toiro. Direi apenas que, desde então, até com
o bicho dentro da gaiola sou tomado por um calafrio –
e que, se efectivamente acabei por reconciliar-me com

a tourada terceirense, foi porque, zé-esperto, me investi a mim próprio no papel de churrasqueiro oficial lá
de casa, por onde sempre passam amigos e conhecidos
quando a corrida da Terra Chã coincide com a minha
presença na ilha. Quanto ao resto, nunca mais deixei
de olhar com admiração quem quer que se disponha a
enfrentar os galhos de um toiro. Falo dos rapazes que,
com samarras e guarda-sóis, abrilhantam as corridas
da Terceira cirandando em torno do bicho, seja este
bravo ou malão, ágil ou meio manco, com um belíssimo par de cornos ou uma única e triste haste descaída
sobre o focinho. E falo, naturalmente, dos toureiros a
sério, bandarilheiros ou forcados, matadores ou cavaleiros, que todas as semanas, a partir deste domingo de
Páscoa, dançarão à volta de descomunais bisarmas de
600 quilos, armados às vezes de um par de bandarilhas
e outras de uma capa de pano apenas, para oferecernos um dos mais belos, corajosos, culturalmente distintivos e mesmo filosóficos espectáculos a que ainda
temos acesso nos países latinos.
Todos os anos é assim: chegam estes primeiros
sóis do ano, rescendendo a coisas antigas – e logo
me apetece fazer uma fogueira, saltar uma catarata,
caçar um kudu, bailar um chorinho. Desta vez, e por
alguma razão, mal posso esperar pela minha primeira
tourada da época (cuja versão lusa, de resto, começa
precisamente amanhã, em Santarém, com “6 Terroríficos Toiros Guardiola”). Talvez seja das saudades da
terra, onde não volto há meses. Talvez seja da exaustão do Inverno, que este ano nos brindou com essa
reforçadíssima conjugação de chuva e de crise, de
gripe e de vitórias do Benfica. Mas o mais provável
é que seja mesmo por causa do próprio bailado entre
um homem e um animal que se olham nos olhos, que
a qualquer momento se podem matar um ao outro e
que apenas triunfarão em absoluto se o público os
mandar a ambos viver para sempre. De resto, não espero persuadir os senhores da associação ANIMAL,
os tais que arranjaram maneira de a tourada levar bolinha vermelha, das razões por que a tourada me vai
encantando cada vez mais. Eles nunca perceberão a
diferença entre braveza e bravura – e, aliás, não se
explica o que é a galhardia a cavalheiros para quem a
igualdade é único valor. Quanto ao mais, já se sabe:
eu como bifes, tenho estofos de cabedal no carro e
pelo-me por um bom foie gras, apesar de lamentar
que os patinhos tenham de ser alimentados por um
funil até ficarem com o fígado suficientemente gordo para a degola. Bem vistas
as coisas, assistir a uma tourada ainda é
a coisa mais mariquinhas que eu faço.

Joel Neto
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Redondos vocábulos
A

palavra mentira foi banida. Aliás, as pessoas deixaram de mentir. Quando muito, dizem inverdades
Icebergue - O caso BPN era a ponta do icebergue da
corrupção no mundo da banca. No Apito Dourado, só
conhecíamos a ponta do icebergue dos podres do futebol. O processo Casa Pia era a ponta do icebergue
dos abusos sobre menores. A Noite Branca era a ponta
do icebergue do mundo da vida nocturna. O advogado
de Manuel Godinho entendeu por bem dizer que o seu
cliente é “a face visível de um icebergue”. Se inventariarmos todas as pontas de icebergue que têm vindo à
tona nos últimos anos, e tendo em conta que a ponta
do icebergue representa apenas dez por cento da massa
real do icebergue, teremos de perceber que já não existe
espaço para o país propriamente dito e nem sequer para
nós, pois está tudo ocupado pelos icebergues. Paulatina,
mas inexoravelmente, os icebergues ocuparam todo o
país e nós fomos ficando com a alma gelada.
Igualdade - Esta palavra é a mais eficaz password do
nosso mundo. Por exemplo, os portugueses vão pagar
mais impostos, mas, segundo o Governo, não vão pagar
mais impostos. Vão, sim, corrigir desigualdades.
As mais destravadas leis e decisões tornam-se inquestionáveis se alguém conseguir apresentá-las como visando combater as desigualdades. Desde o fim das ladies night - pois as borlas para as mulheres representam
uma desigualdade para os homens - até à imposição de
quotas nos lugares de chefias das empresas, tudo serve
para justificar ingerências estatais, desde que em nome
da igualdade. De tudo isto resulta invariavelmente mais
desigualdade, facto imediatamente contornado exigindo-se mais legislação para impor a igualdade. Quando
a realidade, de todo em todo, insiste em irromper, como
acontece no caso dos rankings escolares, em que todos
os anos se prova que a escola pública apresenta maus
resultados face à privada (e note-se que no ensino público o custo médio de um aluno é idêntico às mensalidades pagas no privado), logo surge a acusação de que
esses rankings produzem uma “rotulagem excludente”
dos últimos classificados. E claro que ninguém quer ser
excludente, porque a exclusão, nesta gíria, resulta de

não se ter insistido o suficiente na promoção da igualdade. E, assim, cada vez mais pobres e mais desiguais,
andamos num frenesi a promover a igualdade.
Inverdades - A palavra mentira foi banida. Aliás,
as pessoas deixaram de mentir. Quando muito, dizem
inverdades, conceito que está para a verdade como o
cinzento-escuro está para o cinzento-claro: é tudo uma
questão de tonalidade do mesmo cinzento. Logo, podemos falar mais verdade, menos verdade, inverdade.
Mas são tudo variantes da verdade. A mentira e os mentirosos deixaram oficialmente de existir.
Números - A ideia de que os números representam
algo de aferível está ultrapassadíssima. Os números tornaram-se sim na expressão de estados de alma e não num
retrato que se procura o mais exacto possível. Por exemplo, a última greve da função pública teve uma adesão
de oitenta por cento para os sindicatos e de 13 por cento
para o Governo. Por outras palavras, não se sabe o que
fizeram ou não fizeram nesse dia 67 por cento dos funcionários. Na verdade, podiam ser estas percentagens
ou outras quaisquer, pois os números tornaram-se numa
espécie de bibelots que compõem as frases. Ninguém os
confirma e muito menos se averigua o que significam:
ao certo, o que quer dizer o anúncio pelo Governo, em
Fevereiro, de que até 2020 serão criados cem mil postos de trabalho na área das energias renováveis? Isto se
nos ativermos ao mês de Fevereiro, porque, no início
de Março, os 100 mil passaram a 120 mil e, entretanto, já vão em 130 mil. O que de mais parecido alguma
vez existiu em Portugal com esta fantasia numérica são
aqueles capítulos da Peregrinação sobre as guerras no
Oriente: dos elefantes aos homens, passando pelas lanças e pelos jarrões, tudo se contava por milhares.
A prosseguirmos nesta estranha forma de vida e ainda
mais estranha forma de contar, poremos rapidamente as
agências de rating no index, pelas heresias que produzem sobre esta religião dos milhões que em Portugal
substituiu a realidade.
Pedofilia - Nesta terminologia, a pedofilia é um crime
hediondo quando praticado por sacerdotes católicos e
o encobrimento dos autores destes actos por parte do
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Vaticano merece toda a condenação. Se os autores dos
actos pedófilos forem políticos, e muito particularmente
políticos que saibam esgrimir com perícia os redondos
vocábulos, deixa de ser adequado usar o termo pedofilia. Estamos perante casos prescritos, coisas que não interessam ou, no limite, cabalas. Por fim, se for praticada
por artistas, a pedofilia deixa de ser crime, tornando-se
num detalhe sem relevância no percurso sempre notável
do dito artista.
Problemático - Um bairro problemático não é, como
se poderia pensar, um espaço cujas casas têm problemas
nos alicerces ou nos telhados, mas sim um conjunto habitacional que, regra geral, saiu muito mais caro do que
o previsto, foi inaugurado por detentores de cargos políticos que discursaram sobre o esforço necessário à concretização daquele projecto e cujos residentes tiveram
acesso a essas casas em condições muito favoráveis.
Um bairro torna-se problemático quando, após a festa
da inauguração, volta a ser notícia por ali se tolerarem
situações que nos outros bairros e ruas deste país são
consideradas crime. Assistentes sociais, ONG e muitos
gabinetes municipais fazem o enquadramento nestes
bairros e as soluções propostas passam sempre por pedir mais assistentes sociais, mais dinheiro para as ONG
e mais gabinetes municipais agora dotados da novel figura do mediador cultural, para assim continuarem a fazer o acompanhamento dos bairros problemáticos, que,
por sua vez, se desdobram em escolas problemáticas e
famílias problemáticas. Política e profissionalmente, o
problemático é um território de grandes oportunidades
para gente com ambições.
Tecnológico - Ninguém conseguiu explicar o interesse pedagógico da distribuição dos Magalhães na escola
primária ou, noutro campo etário, a utilidade de computadores nas mesa dos deputados no plenário da AR. A
tecnologia pela tecnologia é como os óculos de sol que
umas pessoas espetam na cabeça nos dias mais nebulosos: não se sabe para que servem, mas dão estilo.

Helena Matos

Feliz Páscoa a toda a comunidade
Domingo de Páscoa

8 de Abril
Primeiro 5 @ 7 Portugal / Brasil
às 13 horas
16 de Abril
Ementa
Noite brasileira com Paulo Ramos
17 de Abril
Bufete à vontade
com sopas, saladas e carnes frias Lançamento do livro “O despertar da
saudade” de José da Conceição
alcatra de borrego, feijoada,
18 de Abril
bacalhau com marisco,
Matinée de fado e lançamento do livro
massa, frango, etc.
“Imigração em do maior” de Fátima
Toste e Ana Sanca (Toronto)
sobremesas, sumos
25 de Abril às 13 horas
café, chá
Feijoada brasileira
25 de Abril às 19 horas
chocolates e animação
Aberto - organizadores bem vindos
para as crianças
15 de Maio
Noite de fado com Tony Câmara, famúsica ambiente e ao vivo
dista; Hernani Raposo à guitarra poradultos - 30$
tuguesa; Pedro Joel ao baixo e Educrianças dos 5 aos 12 - 15$
ardo Câmara à viola portuguesa

reservar o mais rápido possível

lugares limitados

Salas disponíveis para
crismas e primeiras
comunhões
ementa especial

Neste momento,
temos postos disponíveis
para a cozinha a tempo
inteiro e parcial
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Para o renascimento. Para a vida. Feliz Páscoa.

Cada vida é uma história
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18 EM DESTAQUE

Páscoa para Haiti!
E

m face das notícias que surgem cada dia e hora
depois do tremor de terra que o povo deste país
sofreu no dia 12 de Janeiro, gostaríamos que ele tivesse uma Páscoa especial, sem “o velho fermento”,
para que seja “nova massa”, porque está escrito:
“Pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado” (lª Cor. 5:7). Simbolicamente, pela Páscoa
da ressurreição, Jesus subiu alem de Altair, estrela
brilhante da constelação da Águia. A Águia era rainha das aves e pertencia a Zeus, deus dos gregos, que
se servia de Ganímedes para lançar setas na Terra.
Mas não conseguia livrar-se dos abutres... A simbologia lembra-nos o Haiti.
A religião está, mau grado as aparências, numa acção infausta.
Depois da catástrofe sísmica, e das acusações que
circulam, voduistas, católicos e protestantes, transfe-

rem a culpa entre si, quando não apontam Deus como
o culpado; que é severo, colérico ou vingador, e argumentam com a razão que desequilibra sentimentos,
fere a Verdade e cria mais ignorância. Também já circulou, tendo em conta a reconstrução: “Haiti será o
Havre da Paz, da Alegria, e da Prosperidade”. Com
duplo sentido há, igualmente, quem tenha escrito no
seu carro de transporte “Deus é o condutor”, e frases
que tanto podem dizer “eu sou crente, não mereço
sofrer”, como intimar Deus para que “não o prejudique mais!...” Uma simbiose de associação que não
permite viver em comum com alegria! Um sincretismo doentio, como ter asas cheias do pó que impede
subir, ou ferimentos causadas pelos preconceitos que
atulham a vontade de atingir alturas...
Porém, o povo do Haiti merece, como qualquer outro, uma Páscoa de aleluia, que permita baixar o Céu
com chuvas de bênçãos, e lave quaresmas de sofrimento na tristeza humana, venha ela da tragédia ou
da doutrina dos homens. Na libertação do povo de
Deus, a Páscoa, com pão “sem fermento”, era símbolo da pressa inesquecível que esse povo teve no
Egipto, quando da saída libertadora: não havia tempo a perder... Para o repasto do cordeiro, que devia
ser comido por completo, e queimados os ossos para
que nada sobrasse, se a família era pequena devia ser
convidada uma família vizinha para participar (Êxodo 12: 4,10). O povo do Haiti não deve perder tempo. Tem necessidade de estabelecer uma comunhão
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de alívio entre si, com amor e a compreensão dos
acontecimentos, para segurança e Paz social. Deus
não tem tragédias armazenadas para deitar sobre o
povo, como punição dos seus pecados. Pelo contrário: espera que o ser humano se compenetre de que
é tempo aceitável para arrependimento, e creia. Deus
dar-lhe-á Salvação e, Ele então procederá no seu
propósito de novos céus e nova Terra, onde habitará a Justiça (Isaías 65:17; 2ª Pedro 3:13). Não há na
Terra “Hougan” ou “Feiticeiro” que possa substituir
o Deus triuno da Bíblia.
Tenhamos em conta evitar um dos principais factores nesta tragédia de “Port au Prince”: o da corrupção, que se pode estender aos lugares poupados
pelo abalo sísmico. Sabemos que entre as pessoas
que ficaram vivas, há pobres, remediadas e ricas que
se podem corromper com muita facilidade. Parte do
dinheiro ofertado pelo amor de outras nações pode
desaparecer com dolo; bens de consumo podem
igualmente ser diminuídos logrando vender uma parte; até o Governo quando não sabe reconhecer como
legítima a isenção dos impostos, aplicados às máquinas que foram dadas por cortesia, e delas se exige
taxa de importação. O recurso está no renascimento
do povo de Haiti, e todo o mundo deve estar alerta.
A Bíblia cita o rei Joás, que era recto e resolveu restaurar a Casa do Senhor. Depois de grande celeuma
com os levitas, deu ordem para fazer um cofre que
foi posto do lado de fora do templo. Feito anúncio,
o povo acorreu voluntariamente, e os levitas tiveram
de o carregar por várias vezes para esvaziar. “A Casa
do Senhor foi restaurada ao seu próprio estado, e a
consolidaram” (2º Crónicas 24:2,8,13).
Sirva a lição para todo povo e funcionários! Volvam seus olhares para o Criador que os
ama! Está escrito: --“Os que esperam no
Senhor renovam as suas forças, sobem
com asas como águias, correm e não se
cansam, caminham e não se fatigam”
(Isaías 40:31).

J.J. Marques da Silva

VÁRIA
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Religião/Pedofilia: Saraiva Martins quer Coisas do corisco
desejado que aborrecido, é a minha filosofia
“tolerância zero” para padres pedófilos, Antes
de vida e, naturalmente, reflecte-se nas minhas
Coisas do Corisco. De vez em quando, os estimados
mas fala de maquinação contra Igreja
leitores do Jornal que tão generosamente me acolhe

O

cardeal José Saraiva Martins, prefeito emérito da congregação para a Causa dos Santos,
defendeu hoje a “tolerância zero” contra os padres
pedófilos, mas salvaguardou que por detrás destes
casos também há uma “maquinação” para atacar a
Igreja.
José Saraiva Martins salientou que os casos de pedofilia não são específicos da Igreja, que a maior
parte acontece noutros meios da sociedade e os seus
autores não são sacerdotes.
“Não digo que seja a maçonaria ou qualquer outro
grupo, só digo que existe uma maquinação, um objetivo muito preciso, bem claro, para atacar a Igreja”, afirmou o bispo.
O cardeal português denunciou que na sociedade
actual se assiste a uma progressiva descristianização
e a uma indiferença religiosa e que se vai impondo
uma mentalidade contra os valores cristãos.
Os casos dos padres pedófilos servem de pretexto
“para atacar a Igreja”, considerou.
Saraiva Martins defendeu os sacerdotes, afirmando
que 99 por cento vivem uma vida de sacrifício e de
compromisso com a sociedade e, portanto, é “injusto” apresentá-los “como se todos” fossem pedófilos.
Quanto a saber se a Igreja tem ocultado casos de
padres pedófilos, o cardeal tentou compreender a
mentalidade da altura, e o cuidado que se tentou ter
para não cometer erros. “Tolerância zero para os
casos que devem ser punidos, tanto pelo código da
Igreja como pelos tribunais civis”, afirmou Saraiva
Martins, salientando que os bispos não têm razão
para esconder esses casos.
Saraiva Martins defendeu as ações e medidas do
Papa Bento XVI para resolver os casos de abuso sexual e, na mesma linha, apelou a um maior rigor na
escolha de candidatos ao sacerdócio e à formação
contínua dos sacerdotes. LUSA

no seu seio, fazem-me lembrar que está na hora de
“coriscar” uma “nisca”. Dizia eu no início “antes desejado que aborrecido”, isto repercute-se em tudo na
nossa vida. E, já agora, gostaria que os ditos leitores,
de vez em quando, enviassem uns comentários construtivos sobre o trabalho voluntário destes colaboradores do Jornal A Voz de Portugal, que semana após
semana se dedicam corpo, alma e tempo a este sema-

nário, para que vocês – e eu sei que são numerosos
– encontrem na bancada comunitária o Jornal que reflecte o mais próximo possível, o que vocês gostam.
Há aquele que gosta das reportagens que se fazem
das várias festas comunitárias – sobretudo os que
estão directamente implicados nas respectivas festas
–, desde o serviço de cozinha até ao elenco que se
ocupa do divertimento… Sim, sim, vocês que lêem e
depois dizem que “ele esqueceu-se deste ou daquele
sujeito”, podem com os vossos comentários contribuir para que a vossa festa, na próxima vez, seja mais
bem documentada. Há aquele que olha para a secção
de necrologia e diz “‘Epa’, este já morreu, ainda a
semana passada o vi na St-Laurent”, um dia será a
vez de dizerem de nós o mesmo…
Bem, já que hoje “corisquei” para promover o Jornal, aqui vai uma publicidade “selvagem”, do jardim
zoológico de Copenhaga, na Dinamarca, que utiliza
os transportes públicos para convidar a visitar o zoo.
É original, não acham?

José de Sousa
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8º Presidente de Portugal 1925-1926

Bernardino Luís Machado Guimarães
guesa por duas vezes. Primeiro,
ernardino Luís Machado
de 6 de agosto de 1915 até 5
Guimarães (Rio de Jade dezembro de 1917, quando
neiro, 28 de março de 1851
Sidónio Pais, à frente de uma
— Famalicão, 28 de abril de
junta militar, dissolve o Con1944) foi o terceiro e o oitagresso e o destitui, obrigado-o
vo presidente eleito da Rea abandonar o país. Mais tarde,
pública Portuguesa. Estudou
em 1925, volta à presidência da
Filosofia e Matemática na
República para, um ano depois,
Universidade de Coimbra.
voltar a ser destituído pela reTeve um importante percurso
como dirigente da maçonaria (na Loja volução militar de 28 de maio de 1926,
“Perseverança” do Grande Oriente Lusi- que instiuirá a Ditadura Militar e abrirá
tano). Foi presidente da República Portu- caminho à instauração do Estado Novo.

B

9º Presidente de Portugal 1926

José Mendes Cabeçadas
ficial da Marinha e político português natural de
Loulé. Estudou na Escola Politécnica e na Escola Naval após
o que esteve como militar em
Moçambique (1908-1909).
Destacou-se pela sua ligação,
quer ao movimento republicano (deu sinal para iniciar a revolução de 1910, tomando o “Adamastor”), quer ao movimento que preparou
o golpe de 1926. Na sequência deste,

O

assumiu o governo do país na
quase totalidade das pastas existentes. No entanto, o marechal
Gomes da Costa, pouco tempo
depois, conseguiu derrubá-lo,
através de um novo golpe de
Estado. Demitido, regressou ao
serviço da Marinha, dirigindo o
Arsenal do Alfeite. Comandou
vários navios durante a I Guerra Mundial. Promovido a vice-almirante em
1937, passou à reforma em 1947.

10º Presidente de Portugal 1926

Manuel Gomes da Costa
ompletou os seus estudos no Colégio Militar e, em 1893, embarcou
como capitão para a Índia. Requisitado pelo governador-geral
de Moçambique em 1896, comandou os auxiliares da coluna de operações contra os Namarrais (1897) e notabilizou-se
no combate de Macontene (no
mesmo ano). Alcançada a paz no
Sul de Moçambique, foi transferido para Angola em 1912. Foi
comandante da primeira divisão
que participou na batalha de La
Lys, na Flandres (em 1918, durante a
I Guerra Mundial), na qual morreram

C

cinco mil soldados portugueses. Foi-lhe
atribuída a Ordem de Torre e Espada
pela sua acção na batalha. Em
1921, iniciou a sua carreira política, candidatando-se pelo Partido Reformista. Pressionado
para chefiar o movimento militar que se propunha terminar
com a anarquia política vigente,
em Maio de 1926 lançou, em
Braga, o grito «Às armas, Portugal!». Assumiu a Presidência da
República a 17 de Junho, mas,
vítima de vários jogos de poder,
foi deposto a 9 de Julho. Em Outubro de
1926 foi promovido a marechal.

11º Presidente de Portugal 1926-1951

António Óscar de Fragoso Carmona
eguiu cavalaria na Escola do Exér- Carmona assumiu o cargo de ministro
cito e, em 1910, já como capitão, dos Estrangeiros. Em Julho de 1926 foi
fez parte da comissão incumbida de re- demitido, mas, 48 horas depois, o exérorganizar a estrutura do Exército. Pro- cito escolheu-o para comandar o golpe
movido a general em 1922, foi o pro- de Estado contra o presidente Gomes
motor de justiça no julgamento
da Costa. Formou governo, asdos implicados na «sangria» de
sumindo a chefia do Estado e a
Outubro de 1921. Fez condepasta da Guerra. Até Novembro
nar a maioria dos réus, atitude
desse ano, governou o país sob
que lhe valeu ser escolhido para
um regime de ditadura militar,
ministro de Guerra, no governo
passando depois a ser designade Ginestal Machado. Comando Presidente da República indava a 4.ª Divisão, em Évora,
terino. Em Março de 1928, foi
quando foi novamente nomefinalmente eleito Presidente da
ado promotor de justiça, agora
República, encarregando o cono caso do movimento de rebelião de ronel Vicente de Freitas de formar goAbril de 1925. Desta vez, conseguiu a verno, do qual faria parte, como minisabsolvição dos réus e justificou-lhes as tro das Finanças, António de Oliveira
razões. Esta atitude fê-lo perder o co- Salazar. Foi sucessivamente reeleito,
mando das tropas e ser relegado para a mantendo-se neste cargo até 1951, ano
semi-reserva, como inspector da Arma da sua morte, tendo sido promovido a
de Cavalaria.
marechal em 1947. Homem de grande
Em Maio de 1926, juntamente com habilidade política e prudência de atiGomes da Costa e Mendes Cabeçadas, tudes, soube conquistar a adesão popumarchou sobre Lisboa. Este triunvira- lar.
to apoderou-se do governo do país e
© 2001 Porto Editora, Lda.
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Eurodivorciados
O
casamento entre os europeus é muito bonito
Pior é quando elas e eles decidem divorciar-

se.
Dos 1.000 casamentos anuais entre portugueses e
cidadãos de outros países da União Europeia – elas
preferem ingleses, espanhóis e alemães e eles pare-

cem gostar mais de romenas, espanholas e francesas
–, 200 terminam em divórcio.
São todos europeus, mas na hora do divórcio as leis
podem ser bem diferentes: há países da UE onde a
pensão de alimentos tem um limite máximo de um
ano e outros onde é intemporal. Nuns o “culpado”
pela separação é penalizado, enquanto noutros a “culpa” não conta. Em Portugal, os divórcios entre casais
com nacionalidades diferentes são pouco expressivos. De acordo com dados do Instituto Nacional de
Estatística, dos mais de 24 mil divórcios decretados
em 2008, apenas 220 diziam respeito a casais nascidos em países diferentes da União Europeia. As histórias de casamentos entre portuguesas e franceses
parecem ser as mais complicadas: em 2008, 36 terminaram mal. Surgem depois os alemães e espanhóis
com igual número de separações (15), seguidos dos

italianos (12).
Os últimos dados indicam que todos os anos se celebram na União Europeia cerca de 350 mil casamentos entre pessoas de Estados-membros diferentes e
são pronunciados 170 mil divórcios. A Comissão Europeia defende que os cidadãos europeus precisam de
ter “certezas legais” para
atravessar situações difíceis como as provocadas
por uma separação, em que
estão em causa direitos de
custódia dos filhos e partilhas. Por isso, o executivo
comunitário propôs que as
pessoas possam escolher
que regras nacionais se
aplicam no seu caso.
A lei holandesa prevê um
único fundamento para o
divórcio: a “desunião duradoura do casal” enquanto o ordenamento jurídico
de Malta não reconhece o
divórcio.

Elas (2008)
As portuguesas têm
gosto pela fleuma.
64 casamentos entre
portuguesas e ingleses
42 casamentos entre
portuguesas e espanhóis
38 casamentos entre
portuguesas e alemães

Eles (2008)
Os homens portugueses estão virados
a Leste.
44 casamentos entre
portugueses e romenas
35 casamentos entre
portugueses e espanholas
35 casamentos entre
portugueses e francesas

Divórcio europeu,
Portugal de fora

A
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Comissão Europeia propôs que os casais internacionais possam escolher uma legislação
nacional para reger um processo de divórcio, regulamento que será adoptado apenas por dez Estadosmembros. O regulamento proposto prevê que casais
de nacionalidades diferentes podem decidir qual a
lei do país que se aplica ao seu divórcio, desde que
um dos cônjuges tenha uma conexão com esse país:
“Um casal sueco-lituano que viva em Itália pode requerer a um tribunal italiano que aplique a lei sueca
ou a lei lituana.”
A proposta visa proteger o cônjuge mais vulnerável, impedindo que seja injustamente penalizado no
processo. Caso não haja acordo entre os cônjuges,
vigorará a legislação do país de residência. Áustria, Bulgária, Eslovénia, Espanha, França, Grécia,
Hungria, Itália, Luxemburgo e Roménia são os países que tencionam adoptar este regulamento. Nos
restantes 17 Estados-membros, incluindo Portugal,
continuará a ser aplicada a legislação nacional.
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OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL

150 Marie-Anne E.

30 de Março de 2010
1 Euro = CAD 1.381340
ALBERT STATION SERVICE

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

GRANITE LACROIX INC.

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.845.5804

514.842.3373

MONUMENTOS

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

Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass.Port.doEspíritoSanto 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
CentrodeAjudaàFamília 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Com. Angolana de Mtl
514.544.7392
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho
514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

514.861.4562

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.843.3390

514.946.1988

À memória de Maria Joaquina Alves “Quina”

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

4209 De Bullion

111 St-Paul E.

MEMORANDUM

GARAGENS

SERVIÇOS consulares

SOLMAR

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

Dois anos se passaram, foi no dia 31 de Março de 2008 que nos deixaste. Aniversário de
muita tristeza e saudade, mas também de
maravilhosas recordações que jamais poderei esquecer, por vezes tenho a sensação
que estamos juntos, me encorajas, confortas
e ajudas a atravessar momento tão doloroso e triste na minha vida. Foi pena a nossa
separação, éramos casados e bons amigos,
mas o destino assim decidiu, e nós, pobres
mortais, não somos nada, somente uma ínfima partícula neste maravilhoso Universo,
sem possibilidade de intervir e modificar a
programação da nossa vida. Partiste, mas continuas bem viva no pensamento de familiares e amigos, sempre sorridente e pronta a ajudar,
mesmo nos teus momentos mais difíceis, ficaste eternamente gravada
no coração de quem te conheceu e contigo conviveu.
Teu marido e amigo Gilberto Alves
Adeus Quina
Uma missa será rezada em sua memória, hoje quarta-feira 31 de Março, às 18h30, na Igreja Santa Cruz. Agradecem antecipadamente a
todas as pessoas que se dignarem assistir a este acto religioso.

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

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

CONFORT

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

LISBOA

BOUTIQUES
BANCOS

514.849.6619

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

CLÍNICAS

450.672.4687

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

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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

* HORA DE MONTREAL

01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 FALAESCREVEACERTAGANHA
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 LINHA DA FRENTE
16:30 MAGAZINE
BRASIL CONTACTO
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
BRASIL 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/)

†

Maria da Glória Botelho

Faleceu em Montreal, no dia 25 de Março de
2010, com 97 anos de idade, Maria da Glória
Botelho, natural da Ribeira das Tainhas, Vila
Franca do Campo, São Miguel, Açores, viúva
de José Pacheco.
Deixa na dor o seu filho Manuel (Maria de Jesus Melo), sua filha Auxiliadora (Carlos Bento), seus netos Sandy (Alain), Nelly (Tino),
Carlos (Martine) e Wilson (Lénia), seus bisnetos Massimo e Milan, seu irmão José Ferreira,
sobrinhos (as) assim como restantes familiares e amigos.

†

Augusto Moniz

†

Neodorina Rodrigues Panão

1930 - 2010

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

FUNERAIS

QUARTA-FEIRA

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

Faleceu no dia 26 de Março de 2010, com
88 anos de idade, Neodorina Rodrigues
Panão. Deixa no luto os seus sobrinhos
(as) Maria da Conceição Carvalho, Eleonor
Carvalho Da Silva, Paul Da Silva (Sophie
Vaillancourt) e filhos Cristiano e Camille
Vaillancourt Da Silva.

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO

O serviço fúnebre teve lugar sexta-feira, dia
26 de Março, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado no
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.

Faleceu em Dollard-des-Ormeaux, no dia 19
de Março de 2010, com 79 anos de idade,
Augusto Moniz, fundador e presidente de Les
Couvreurs Augusto Moniz (A.M. Roofing),
natural do Pico da Pedra, São Miguel, Açores,
esposo de Fátima Massa Moniz.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos David
e Teresa (Antero), seus netos Pamela e
Gregory, assim como restantes familiares e
amigos.
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.

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

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.

514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

Deixa na dor a sua filha Paula Rocha Amor,
assim como restantes familiares e amigos.

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 31 de
Março, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

Faleceu em Montreal, no dia 23 de Março de
2010, com 78 anos de idade, Armando Rocha
Amor, natural de Mouraria, Lisboa, Portugal,
viúvo de Maria Georgina Fernandes.

O funeral decorreu segunda-feira, 29 de Março de 2010, após missa
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério
Notre-Dame-des-Neiges.

IGREJAS

ALGARVE

Armando Rocha Amor

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

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

†

QUINTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 FALAESCREVEACERTAGANHA
10:30 A MINHA SOGRA
É UMA BRUXA
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA
16:30 MAGAZINE CANADÁ
CONTACTO
17:00 ILHAS MÍTICAS
17:45 CONTRA INFORMAÇÃO
18:00 JOGO DUPLO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE CANADÁ
CONTACTO
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA
23:15 CONTA-ME COMO FOI
00:00 CORREDOR DO PODER
01:00 JOGO DUPLO(R/)

SEXTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 FALAESCREVEA
CERTAGANHA
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 ANTES PELO CONTRÁRIO
16:15 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
16:30 A ALMA E A GENTE
17:15 SALVADOR
17:45 VIA SACRA
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
22:15 MISSA SOLENE DE ROSSINI
00:00 DESTINOS.PT
00:30 30 MINUTOS(R/)
01:00 QUARTO CRESCENTE

** Horário sujeito a modificações
SÁBADO
02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 CALORIAS
03:00 BOM DIA PORTUGAL04:00
ZIG ZAG
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
05:30 A ALMA E A GENTE
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 CALORIAS
10:30 BIOSFERA(R/)
11:15 BOMBORDO
12:00 ATLÂNTIDA (MADEIRA)
13:30 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
14:30 CONTRA INFORMAÇÃO(R/)
15:00 TELEJORNAL
16:00 A VOZ DO CIDADÃO
17:15 PAI À FORÇA(R/)
18:00 VIGÍLIA PASCAL - AÇORES
19:30 NOTÍCIAS
20:30 CONCELHOS DE PORTUGAL
21:00 TELEJORNAL MADEIRA
22:00 PALCOS
23:30 JANELA INDISCRETA
00:00 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
00:30 VIDAS CONTADAS(R/)
01:15 LIGA DOS ÚLTIMOS

DOMINGO
02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 EUCARISTIA DOMINICAL
04:15 BENÇÃO “URBI ET ORBI”
06:45 PAI À FORÇA(R/)
07:30 CONTRA INFORMAÇÃO
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 EUROTWITT
10:30 SÓ VISTO!
11:15 SALVADOR(R/)
11:45 PROGRAMA DAS FESTAS
14:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
14:30 ARTES DE RUA
15:00 TELEJORNAL
16:00 JANELA INDISCRETA
COM MÁRIO AUGUSTO(R/)
16:30 JOSÉ CID & BIG BAND
18:30 DESTINOS.PT(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL MADEIRA
21:00 TELEJORNAL - AÇORES
23:30 CONCELHOS DE PORTUGAL
00:15 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)
01:00 DOCUMENTÁRIO

SEGUNDA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 A MINHA SOGRA
É UMA BRUXA(R/)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 VIDAS CONTADAS
16:15 GOSTOS E SABORES
16:45 MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. JERSEY
17:15 SÓ VISTO!(R/)
18:00 JOGO DUPLO
19:10 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
21:04 TELEJORNAL MADEIRA
21:41 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. JERSEY
22:15 PRÓS E CONTRAS
00:30 A HORA DE BACO
01:00 JOGO DUPLO

TERÇA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 A MINHA SOGRA
É UMA BRUXA(R/)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
15:45 MALACA - A PORTA
PARA O ORIENTE SEM FIM
16:30 MAGAZINE GOA CONTACTO
17:00 A HORA DE BACO(R/)
17:30 GRANDE
REPORTAGEM-SIC(R/)
18:00 JOGO DUPLO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE GOA CONTACTO
22:15 TRIO D´ATAQUE
23:45 CRIMES PORTUGUESES:
A HORA DA MORTE
01:00 JOGO DUPLO(R/)
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anúncios a partir de $9.00*
*A partir de $9.00 por semana. Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente.
Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência, Visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção.

EMPREGOS
Operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
514-820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”,
1 pessoa para trabalho geral e 1
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos
de exp. Salário conforme experiência. Contactar Jos 514-325-7729
Supra Plus Aluminium procura empregados para instalação de corrimãos e escadas de alumínio. Bom
salário. Giuseppe 514-881-1866
Condutor com carta de condução
classe 5, para conduzir pequeno
camião. 514-977-3248
Companhia de paisagismo procura
homens para trabalhar nos jardins,
c/ alguma exp. de “pavé-uni”. Bom
salário. Ligue já. Sr. Fernandes:
514-554-0213 ou 450-641-7389
Procuramos uma higienista dentária séria, que fale Francês, Inglês
e Português. Vantagem ser polivalente. 514-845-6283
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 condução classe 5. Tel.: 514-977-7173
Paisagista com experiência de
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho
em Laval. Salário conforme experiência. 450-963-3462
Senhora para limpeza de prédio
com escritórios, a tempo inteiro.
514 355-1233

EMPREGOS

Ajudante de cozinha para o Restaurante A Quinta da rua Jarry.
Apresente-se no 65 Jarry E.
Operador de escavadora com
experiência. 514-992-1586

ARRENDA-SE

Quartos, apartamentos e lofts comerciais. Manuel Picado:
514-296-7274 ou 514-843-6036
Casa para férias
Nos Biscoitos, Terceira, Açores
Telf: 514-845-3963
ou 011 351 295 908766
Em Montreal, 4 ½ situado no 8914,
2e Avenue. Bom preço.
514-389-5678

Espaçoso 5 ½ na
zona St-Michel
514-803-6659
VENDE-SE

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

Cozinha, salão, 2 quartos, 2 televisões, 1 frigorífico e muito mais à
venda.
Olina Moreira Freitas
514-326-8138

RENOVAÇÕES
Faço todo o género de renovações. Contactar sr. Lopes
514-946-2760
Faço juntas de gesso (gyproc) e
instalo gesso; pintura e renovações gerais.
Alexandre Carneiro
514-402-1620

Procuramos homens para muros e trabalhos de pedra em jardins. Salário horário 20$ e mais,
segundo experiência. Procurase também um ajudante, com ou
sem experiência.
Contacte David 514-979-5604
ST-LÉONARD
Esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

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

ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

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

VILLERAY

ROSEMONT

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

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

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

514-299-2966 depois das 18h

Trylawn
Companhia de paisagismo
procura empregados a tempo
inteiro, com carta de condução
e que gostem de trabalho no
exterior. Salário horário entre
9,50$ e 11$.
514-332-3189

Deixar mensagem (Francês ou Inglês)
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Limpar Portugal
E
screvo no começo da Primavera quando, depois
de um Inverno frio e chuvoso, como há muito se
não via, o sol começa de novo a sorrir-nos, com a luminosidade tipicamente portuguesa, deste País à beiramar plantado...
Este último domingo foi marcado por dois eventos
decisivos, que vão marcar a nossa época tão conturbada. Primeiro, fundamental, Obama conseguiu fazer
passar a lei dos Serviços de Saúde, uma vitória extraordinária para a América (mais de 30 milhões de
norte-americanos que não tinham acesso à Saúde passarão a tê-lo) e muito importante para o seu próprio
futuro político, que assim consegue um novo impulso.
Segundo, Sarkozy perdeu as eleições regionais francesas, em benefício do PS (renovado), dos Verdes e da
Frente de Esquerda.
Mas também nos próximos dias há outros eventos
relevantes. Que vai sair da Cimeira do Conselho de
Chefes de Estado e Primeiros-Ministros que reunirá
no final da semana? - é outro ponto importante dado o
desentendimento franco-alemão e o futuro da União.
A conflitualidade da questão palestino-israelita vai
abrandar, após a intervenção de Hillary Clinton e dos
outros “grandes”, entre os quais a Europa e a Rússia?
O FMI vai mudar de estratégia económica, tendo em
conta a crise global, como sugere o seu presidente,
Dominique Strauss-Kahn? Eis algumas questões que
estão na ordem do dia, mas que ainda não têm resposta. Vão tê-la, espero, proximamente.
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Hoje vou falar-vos, caros leitores, da iniciativa excelente que, suponho, partiu da sociedade civil, através
da internet, e foi, sensatamente, aprovada e auxiliada
pelas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, pelo
Governo, através da ministra do Ambiente, e pelo Presidente da República. Os dois últimos - bem como vários presidentes de câmaras - quiseram participar na
campanha tão necessária de limpar Portugal.
Foi uma iniciativa cívica e pedagógica de grande significado e importância. É bom que se saiba, nestes tem-

berros, contra as sujidades, gritando: “Porcalhões de
um Povo” - não esqueci a expressão - porque cuspiam
e deitavam as pontas dos cigarros para o chão...
As lixeiras, hoje, não são só essas. As que nos entram
todos os dias em casa, através das televisões e dos jornais, não são menos graves. Miguel Sousa Tavares,
num artigo que escreveu, sábado, no Expresso, fala do
lixo mediático e com razão. Diz: “A maior e mais real
ameaça à liberdade de imprensa é o tipo de jornalismo que hoje se faz e que é ditado, primeiro do que
tudo, pela necessidade de vender informação e conquistar audiências a qualquer preço.” É outro lixo que
teremos de ser capazes de limpar. Como o lixo político
das infâmias que se escrevem e dizem, impunemente,
e sem provas, contra os adversários políticos.
Mas há outros. A lixeira moral, de que fala o Papa,
Bento XVI, com coragem, mas sem ir ao fundo da
questão, na Carta que escreveu à Igreja da Irlanda contra os crimes de pedofilia cometidos por sacerdotes
que violaram crianças que deles dependiam...
Em conclusão: só a consciência cívica das pessoas,
pela sua acção - e o respeito pelos valores éticos - nos
podem ajudar a limpar a nossa terra e as nossas almas...

pos de desesperança, que mais de 100 mil portugueses
participaram voluntária e alegremente, no sábado passado (dia chuvoso) na missão de limpar Portugal dos
lixos dispersos em 11 mil pontos do País. Encontraram
de tudo, em matéria de porcarias, nas cidades, junto à
costa, em zonas turísticas e nas florestas: de pneus a
carcaças de automóveis, a animais mortos, a restos de
comida, a jornais e papéis, e até colchões empapados
de água. Para além dos adultos participaram jovens e
crianças, que falaram nas televisões, cheios de entusiasmo. Ficarão com esse dia marcado nas suas memórias e dificilmente, no futuro, irão prevaricar.
Quando eu era miúdo e vinha com a minha mãe à
Baixa, lembro-me de ter visto, várias vezes, um homem que parecia velho, afagava as crianças e dava
comida aos pombos do Rossio, mas protestava, altos

Plantar Portugal em Novembro
Depois da iniciativa Limpar Portugal, que juntou voluntários para a limpeza de florestas e zonas verdes no passado dia 20 de Março, o movimento cívico Plantar Portugal
está a lançar um novo apelo à participação dos municípios e de voluntários para a reflorestação do país no mês
de Novembro. A iniciativa Plantar Portugal agendou de
23 a 28 de Novembro a Semana da Reflorestação Nacional, apelando à participação dos municípios e de voluntários para “plantar com respeito pela biodiversidade e
pelas espécies autóctones”. De acordo com Hélio Lopes,
um dos promotores da iniciativa, a organização pretende
começar a criar bancos de árvores por concelhos e por
equipas que serão posteriormente utilizadas na Semana
da Reflorestação Nacional. O Instituto da Conservação
da Natureza e Biodiversidade apoia o movimento Plantar
Portugal, que instituiu também este ano o Prémio Arvore de Cristal, atribuído ao arquitecto paisagista Gonçalo
Ribeiro Teles.

Mário Soares
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anedotas
A fim de catequisar mais alguns fiéis para a sua paróquia, o padre
colocou um cartaz diante da porta da igreja:
“Se você está cansado de pecar, entre!”.
Ao que alguém escreveu embaixo:
“Mas, se ainda não estiver, telefone-me. Cristina: 245-9090”.
Um certo dia Bill Gates bate as botas. Chegado ao céu é recebido por
São Pedro que ao vê-lo aproximar-se logo exclama! - Aqui vais ter que
trabalhar. Não vais ficar com o traseiro na cadeira vendo os outros a
bulir! A principio Bill fica atónito com a recepção, mas como agora não
mandava em nada, aceita de cabeça baixa. - O que devo fazer? - Pergunta o (agora) infeliz. - Nós precisamos de alguém que construa um
banco de dados e interligue todos os computadores aqui do Paraíso,
e além disso, que gerencie tudo! - diz São Pedro. Bill esboça um largo
sorriso: - Wow!! É por isso que chamam a isto Paraíso! Ao entrar na
sala onde deveria iniciar o seu trabalho, Bill dá de caras com um Machintosh! E aí, com raiva, pergunta a São Pedro: - São Pedro, onde é
que está o meu Windows???? São Pedro com muita raiva grita: - SE
QUISERES TRABALHAR COM WINDOWS VAIS PRÓ INFERNO!!!
- Pai, hoje fui expulso da escola. - O quê??? O que é que fizeste? - Meti
dinamite debaixo da cadeira da professora. - Maldito! Vais já à escola
pedir desculpas à tua professora! - Qual escola?!?
O fenómeno apanhou de surpresa os habitantes de um certo país do
hemisfério norte. Subitamente, a frequência de anões em motéis tinha
triplicado. Procurando aqui, procurando ali, a explicação foi finalmente
encontrada numa campanha de televisão contra a SIDA: A campanha
recomendava às pessoas que reduzissem os seus parceiros sexuais.

Palavras Cruzadas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
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9
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11
Horizontais 1. Plantio de amieiros. Hospedaria grande e luxuosa.
2. Capital da Croácia. Perpendicular baixada da extremidade de um
arco sobre o raio dirigido para a outra extremidade, quando o raio é
igual à unidade. 3. Tabuleiro de cortiça onde se deitam as tripas e
outras miudezas dos porcos. Pedra (Bras.). 4. Cais. Atadura. 5. Nanico. Campeonato profissional norte-americano de basquetebol (sigla). 6. Avançava. Espécie de carvão formado pela decomposição de
substâncias vegetais. Grosa (abrev.). 7. Latitude (abrev.). Encolerizar,
detestar. 8. Pancadaria (pop.). Calhau. 9. Medicina (abrev.). Apresentarse diante. 10. Ancoradoiro. Indiferença. 11. Rumor. Assorear.
Verticais 1. Lança curta de arremesso. Matemática (abrev.). 2. Pulseira de varetas de metal na Lunda. Substância gorda e consistente
das vísceras abdominais de alguns animais. 3. Espécie de canoa escavada num tronco de árvore. Massa de farinha de centeio e água fria,
para vedar vasilhas de madeira. 4. Dar a cor da prata. Anno Domini
(abrev.). 5. Unidade monetária da Roménia. Que não é o mesmo. 6.
O m. q. belo. Mau cheiro. 7. Líquido esbranquiçado ou amarelo claro,
em circulação nos vasos linfáticos. Salto brusco. 8. Aqueles. Formar
ou dividir em bairros. 9. Obstinação. Rabeca de bilhar. 10. Pessoa.
Gabão, capote de burel (Alentejo). 11. Elogio. Borrifar.
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Boca do inferno

Vidal Gorbachev Sassoon
H
oje, atacamos os pêlos com as mesmas armas
que, há 20 anos, apontávamos aos russos. Raios
laser. Lâminas. Químicos.
Anos depois do fim da guerra fria, o Ocidente enfrenta novo e diabólico inimigo. É numeroso, ataca
em grupos e ameaça o nosso estilo de vida com uma
intensidade de que o bloco soviético nunca foi capaz.
Esse vil adversário é: os pêlos.
Pronto, lá vem este com as suas gracinhas, pensa
o leitor. Adquire uma pessoa uma revista de grande
informação para se pôr a par do que verdadeiramente
interessa e, quando dá por si, está a ler um artigo sobre pêlos. É neste momento que o leitor contabiliza
o tempo e esforço que, ao longo da sua vida, dedicou aos pêlos, por um lado, e ao Pacto de Varsóvia,
por outro, e se verga perante o meu raciocínio. Peço,
no entanto, ao leitor que não se vergue. Registo com
muito agrado a penitência mas proponho que avancemos, na medida em que o assunto é complexo. Além
disso, assim vergado consigo ver-lhe os pêlos das
costas através da abertura do colarinho.
É curioso começar por notar que, hoje, atacamos os
pêlos com as mesmas armas que, há 20 anos, apontávamos aos russos. Raios laser. Lâminas. Químicos.
Cera... Bom, talvez não tenhamos atacado os russos
com cera. Mas a sanha com que aplicamos laser,
lâminas e químicos aos pêlos não tem paralelo nos
tempos da guerra fria. Os raios laser cada vez estão
mais eficazes, os aparelhos de barbear têm cada vez
mais lâminas, os químicos capilares são cada vez
mais caros. Não admira: à maioria dos ocidentais, os

pêlos causam mais transtorno do que o Brejnev.
Os pêlos são cruéis. Os pêlos são contumazes. Os
pêlos são retorcidos  quer na forma quer no carácter. Crescem onde não devem e deixam de crescer
onde deveriam. Há que descolorá-los onde são pretos
e colori-los onde passam a nascer brancos. Nem as
sobrancelhas têm o desenho certo nem as pestanas o
comprimento adequado. Cuidar dos pêlos sai-nos do
pêlo. É preciso amaciá-los ou fortalecê-los, pintá-los
ou descolorá-los, arrancá-los ou implantá-los, esticálos ou encaracolá-los, apará-los caso sejam muito
longos, fazer-lhes extensões caso sejam muito curtos.
Às vezes, tudo ao mesmo tempo, mas em zonas diferentes do corpo. É muito raro um pêlo nascer onde é
desejado e crescer como é devido. Quando isso acontece, quase nunca se mantém da cor correcta ou no
feitio apropriado. Há muitas pessoas que são contra
o uso do pêlo de animais. Mas não tantas quantas são
contra o uso do seu próprio pêlo.
Os pêlos batem, na inconveniência, o pão e as batatas fritas. O pão, que é bom fofo, passado pouco tempo fica rijo; as batatas fritas, que são boas estaladiças,
passado pouco tempo ficam moles.
O pêlo, mesmo quando é sedoso, liso, bonito e cor
de asa de corvo, pode ser indesejado. Por exemplo,
quando cresce numa orelha. O mundo
não precisa de um estadista carismático, de um economista brilhante, de um
líder espiritual. Precisa de um cabeleireiro que saiba fazer a Perestroika.

Ricardo Araújo Pereira

Portugal: Direitos e
deveres entre pais e filhos

D

everes recíprocos entre pais e filhos.
A lei Civil dispõe que pais e filhos devem-se
mutuamente o dever de respeito, auxílio e assistência. O dever de assistência consiste na obrigação de
prestar alimentos e a de contribuir, durante a vida em
comum, de acordo com os recursos próprios, para os
encargos da vida familiar. Isto significa que se os pais
estão legal e juridicamente obrigados a prestar assistência aos filhos na menoridade, também os filhos
estão sujeitos a iguais deveres na velhice dos seus
progenitores p.ex. na doença, no dever de auxílio etc.
(art.º 1874.º n.º 2 do C.C)
Direito/ dever do poder paternal
Compete aos pais (até á maioridade ou emancipação) velar pela segurança, saúde, sustento, dirigir a
educação dos filhos e administrar os seus bens (p. ex.
caso de heranças.)
Responsabilidades parentais, o que é?
Hoje um pai em relação ao outro não tem qualquer
prerrogativa legal sobre o (s) filho (s) ou seja, no caso
dos pais serem casados entre si, viverem em união de
facto, ou separados, as responsabilidades parentais
cabem a ambos, salvo em casos excepcionais em que
o exercício conjunto possa ser prejudicial ao menor.
Dever de educação
Cabe aos pais de acordo com as suas possibilidades, promover o desenvolvimento físico, intelectual

e moral dos filhos (art.º 1885.º n.º 1do C.C.)
Os pais devem proporcionar aos filhos, em especial
aos diminuídos física e mentalmente, adequada instrução geral e profissional, correspondente, na medida do possível, às aptidões de cada um. (art.º 1885.º
n.º 2 do C.C.)
Até que idade é que os pais estão obrigados ao
sustento dos filhos?
Até á idade em que os filhos estejam em condições
de suportar com o produto do seu trabalho aqueles
encargos. ( 16 anos de idade mínima e com a escolaridade obrigatória)
E no caso do filho (a) prosseguir os seus estudos?
Se o filho entretanto atingir a maioridade (18 anos)
ou emancipado mas prosseguir com a sua carreira
académica os pais continuam com as obrigações relativamente a eles como se de filhos menores se tratassem, pelo tempo normalmente necessário para que
aquela formação se complete.
E se os pais não cumprirem com esta obrigação,
os filhos têm processo de os obrigar?
Têm. Através de uma acção própria intentada pelo
filho(a) na Conservatória do Registo Civil, contra os
pais, designada acção de alimentos.
Os menores podem abandonar o lar ?
A Lei civil impõe que os menores não podem abandonar a casa paterna ou aquela que os pais lhes destinaram, nem dela ser retirados. (art.º 1887.º n.º 1 do
C.C.)
E caso o façam, o que podem os pais fazer?
Se a abandonarem ou dela forem retirados, qualquer
dos pais e, em caso de urgência , as pessoas a quem
eles tenham confiado o filho podem reclamá-lo, recorrendo, se for necessário, ao Tribunal ou à autoridade competente. (art.º 1887.º n.º 2 do C.C.)
Os filhos devem obediência aos pais?
Os filhos devem obediência aos pais, estes porém,
de acordo com a maturidade dos filhos, devem ter em
conta a sua opinião nos assuntos familiares importantes e reconhecer-lhes autonomia na organização da própria vida.
(art.º 1878.º n.º 2 do C.C.)

António A. Archer Leite

MULHER ACTIVA
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Traímos mais do que os homens?

Sexo ou emoção?
“O que mais me atraiu no início foi a sedução dos
pequenos gestos; estava casada há tanto tempo que
me tinha esquecido de como um simples olhar podia
ser sensual”, revela Maria Silva. Nesse caso, em que
ficamos: quando se inicia uma relação extra-conjugal,
a mulher procura satisfação sexual ou emocional?
Para Margarida Casimiro, uma recorre da outra: “Os
homens procuram calor, sexo, qualquer coisa de muito
excitante. As mulheres também, mas, numa fase inicial, vão em demanda do romantismo perdido, da ideia
de sedução, de que já não se lembram ou que nem sequer chegaram a viver. As mulheres procuram o enamoramento e os homens gostam de ser assediados - é a
combinação perfeita. Porém, depois de consumado, o
caso deixa de ser novidade e perde o interesse.”
E os próprios? Como justificam a si mesmos o acto
da traição? “Já ouvi as justificações mais incríveis.
As mulheres dizem ‘se ele me tratou mal, mereceu’
e eles acusam: ‘se ela não aceita ser um bocadinho
mais sedutora, do que está à espera?’” Ou seja, o outro é sempre o pretexto porque é a melhor forma de
não se assumir a responsabilidade da escolha. Assim,
a pessoa sente legitimidade em fazê-lo. “Imagine uma
mulher que recebe pouca atenção. Ela até sente uma
certa ‘justiça’ no acto de atraiçoar o marido: é a vingança suprema; ninguém vai dizer: ‘eu até gosto do
meu marido, mas escolhi ter um caso com aquele tipo
muito atraente que trabalha comigo, apesar de não
estar minimamente interessado em ir viver com ele’.”
Nós escondemos melhor
Se uma união tem como base a confiança e a fidelidade, onde entra a culpa nesta equação? “A culpa existe,
mas, apesar disso, os homens acabam por ser mais
honestos ou pelo menos mais ‘transparentes’, pois têm
dificuldade em manter o segredo e com grande facilidade as mulheres se apercebem ou suspeitam de que
algo se passa.” Connosco, é o contrário: se ela não
quiser provocar uma ruptura na relação, raramente o
companheiro descobre que lhe foi infiel. “As mulheres
estão treinadas para serem boas donas de casa, boas
profissionais, boas mães, portanto, também têm de ser
boas na parte da infidelidade”, aponta a terapeuta. Até
porque, na maior parte dos casos, não querem abandonar o actual parceiro: “quando há uma situação de
ruptura, o problema vai além de uma situação de infidelidade. É porque já não há forma de fazer funcionar
uma relação a dois, já não há entendimento sexual
nem emocional. A fidelidade não é sinal de que não
exista amor. Tem muito a ver com a perspectiva cultura em questão, com a forma como a pessoa interpreta
o papel na relação.” Afinal, o que existe é uma grande
disponibilidade, quer dos homens como das mulheres, para se ser infiel, porque as pessoas sentem uma
enorme necessidade de se sentirem amadas e de terem
mais atenção. Como conselho para evitar o problema,
a terapeuta lembra: “Fundamental é a pessoa sentir-se
importante o suficiente na vida do outro para ele lhe
dar uma das coisas mais preciosas dos dias de hoje,
que é o tempo”.
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HORIZONTAIS: 1. Amial, Hotel. 2. Zagreb,
Seno. 3. Anaguel, Ita. 4. Gare, Liame. 5.
Anano, NBA. 6. Ia, Turfa, Gr. 7. Lat, Airar.
8. Surra, Rebo. 9. Med, Ocursar. 10. Abra,
Apatia. 11. Toada, Arear.
VERTICAIS: 1. Azagaia, Mat. 2. Manana,
Sebo. 3. Igara, Ludra. 4. Argentar, AD. 5.
Leu, Outro. 6. Bel, Aca. 7. Linfa, Upa. 8.
Os, Abairrar. 9. Teima, Reste. 10. Ente,
Gabaia. 11. Loa, Irrorar.

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 identificação em outro envelope também fechado. Isto para garantir o anonimato de cada participação até a apreciação dos trabalhos e decisão do
júri. Participe. Esperamos por si.

soluções
SOLUÇÃO CRUZADAS:
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um inquérito recente, só 7% das mulheres
confessaram ter sido infiéis. A ACTIVA quis
saber se isso era mesmo verdade ou se simplesmente não gostamos de assumir quando saltamos
a cerca.
“Aconteceu tudo por acaso: entrou um colega novo
no departamento da empresa onde eu trabalhava e começámos a trocar uns olhares; depois, ele convidoume para almoçar, a química surgiu e fomos avançando
até que nos encontrámos algumas vezes num hotel, durante a hora de almoço.”A confissão é de Maria Silva,
de 40 anos, casada há dez e mãe de dois filhos. O caso
não teve futuro. “Passado a fase de encantamento, cai
em mim e tomei consciência que não ia colocar em
risco uma relação de tantos anos, ainda por cima com
duas crianças pequenas, e terminei a relação.”
Os números mentem?
A fazermos fé no que nos diz o estudo ‘Inquérito
Saúde e Sexualidade’, realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Maria Silva
é a excepção à regra. Nesse estudo 16,9 por cento dos
homens admite ser infiel contra sete por cento das mulheres, sendo que, entre aquelas com 55 ou mais, apenas 3,2 afirma ter dormido com alguém fora do casamento. A média de parceiros sexuais é também muito
‘limitada’: 55,7 por cento do sexo feminino garante ter
tido apenas um durante toda a vida. Mas serão esses
números verdadeiros?
Falámos com Margarida Casimiro, psicoterapeuta,
no desejo de contrapor à estatística a prática clínica.
E a resposta fez-nos acreditar que, dos números à realidade, vai uma distância enorme: “É triste ver estes resultados, porque as mulheres, ao dizerem que
apenas tiveram um parceiro, estão a ‘desvalorizar’ a
verdade. No meu consultório, não é isso que constato
e mesmo as conversas com os meus colegas revelam
essa realidade.” E a psicóloga vai ainda mais longe:
“Faz lembrar as quotas para o Parlamento Europeu:
estas mulheres parecem ter respondido para ficar na
média ‘correcta’. Em termos da minha prática clínica,
a infidelidade é recorrente, quer entre homens, como
entre mulheres.”
Motivo: o ‘cansaço’ da relação
O que faz então com que os casais procurem sexo
fora do espaço da relação? “Por norma, isso acontece
devido ao desgaste da relação e à desmotivação que
origina: as pessoas deixam de gostar de si próprias e
de ter interesse na pessoa que escolheram e com facilidade começam a projectar no outro as falhas que
elas próprias não assumem.” Mas se podíamos pensar
que isso apenas acontece em relacionamentos de muitos anos, nada podia estar mais longe da realidade. “É
assustador quando percebemos que essa é uma situação recorrente de relações recentes”, realça Margarida
Casimiro, “porque a forma como se parte para a relação já é perniciosa.” Se há trinta anos atrás, era intimidante pensar que o casamento era ‘até que a morte nos
separe’, agora é igualmente assustador a forma leviana
como a pessoa pensa ‘posso-me casar porque me posso divorciar’. Isso não vincula a pessoa a uma escolha
e entra-se no casamento/relação como num padrão de
consumo rápido. Entre os casais mais novos há uma
dessacralização do acto de entrega e isso depende do
carácter temporário de tudo: tudo é relativizado. E se
podíamos pensar que as gerações mais novas têm uma
mente menos preconceituosa, a terapeuta desmente-o:
“os jovens fazem ainda a divisão namorada/’as outras’.
Afinal de contas, é muito importante e dá muito jeito ter
uma relação: um quadro superior deve ser casado e ter
uma mulher para levar ao jantar da empresa.”
Também não é fácil viver a dois num mundo em que
as condições de vida se vão degradando: “as pessoas
têm que trabalhar cada vez mais, não estão dispostas
a perder em detrimento do companheiro ou dos filhos
ou sentem que estão numa relação de défice, porque o
ordenado não chega e têm de prescindir de uma série
de coisas.” Ora, o cansaço reflecte-se na relação e a
pessoa principia a olhar lá para fora e a procurar quem
lhe pode dar aquilo que sente que já não tem.

BELEZAs da semana
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12º Presidente de Portugal 1951-1958
Francisco Higino Craveiro Lopes
residente da República Portugue- vambo e no cerco de Nevala. No ano
sa, entre 1951 e 1958, natural de de 1918 encontrava-se já na aviação,
Lisboa. Concluiu o Colégio Militar em como piloto-aviador, transitando para
1911, e frequentou a Escola politécnica a Aeronáutica em 1926. Entre 1933 e
de Lisboa.
1936, ocupou o cargo de governador de
Damão, na Índia, e de 1944 a 1950
foi comandante-geral da Legião Portuguesa. Foi promovido a general no
ano de 1949, e finalmente, em 1951,
depois da morte do marechal Óscar
Carmona, foi eleito Presidente da República, lugar que ocuparia até 1958.
Não sendo um presidente acomodado ao regime, este começou a pensar
na forma de o afastar da presidência.
Começou, por isso, a passar para o
exterior a imagem de um presidente
inflexível, rígido e inacessível. Com
as eleições presidenciais de 1958, a
União Nacional escolheu o almirante
Américo de Deus Rodrigues Tomás,
afastando Craveiro Lopes.
Francisco Craveiro Lopes tornouse, após a conclusão do seu mandato
Em 1915, seguiu como alferes de como presidente, marechal da Força
cavalaria para Moçambique, distin- Aérea Portuguesa, em 1958.
guindo-se então no combate de Quiu-

P

13º Presidente de Portugal 1958-1974

Américo de Deus Rodrigues Tomás
ilitar da Marinha e Presidente candidatura oposicionista do general
da República Portuguesa entre Humberto Delgado. A vitória, rodea1958 e 1974. Natural de Lisboa, estu- da pela polémica de «irregularidades»,
dou na Escola Naval, onde concluiu o não apagou o significado da candidaseu curso em 1916. Entre 1919 e 1936, tura do «general sem medo», sendo as
trabalhou sobre hidrografia da costa suas reeleições seguintes feitas já por
portuguesa. Assumiu funções de maior um colégio eleitoral restrito. Serviu o
responsabilidade a partir dos anos 40, regime sobretudo em actos solenes,
quando se tornou presidente da Junta não desempenhando um papel político
Nacional da Marinha Mercante e, de- autónomo. Como chefe de Estado criou
pois, ministro da Marinha (1944-1958). a Fundação Salazar para tentar resolver
À frente desta pasta remodelou a mari- o problema habitacional.
nha mercante e a Escola Náutica e funExilado no Brasil depois de 1974, redou a Escola de Marinheiros e Mecâ- gressou ao país em 1979, por influência
nicos da Marinha Mercante. Graduado do Presidente Ramalho Eanes. Escreem contra-almirante em 1951, chegou veu as suas memórias sob o título As
à presidência pela mão de Salazar, con- Últimas Décadas de Portugal (1980correndo pela União Nacional contra a 1983, quatro volumes).

M
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Button triunfa na Austrália
U
ma pista que tem a assinatura de Jenson Button. Em
Albert Park, foi duas vezes “pole-position” e neste
domingo, fez o “bis” da vitória na pista australiana. Sem
dúvidas algumas o porquê de um tão grande e simpático
sorriso na boca do Inglês Jenson Button após a segunda
corrida da temporada 2010.
Depois da “pole” e a vitória conquistada em 2009
pela Brawn GP na pista em Melbourne, Button repete
a conquista, desta vez a sua primeira pela McLaren. O
polaco Robert Kubica, da Renault, o qual não tínhamos
previsto chegar entre os primeiros, concluiu a prova na
segunda posição à frente de Felipe Massa, Ferrari, ele
que fecharia o pódio. O começo de prova foi bastante
complicado para Fernando Alonso, Ferrari, mas conseguiu recuperar depois de ter descido à 18ª posição. No

decorrer da corrida, foi gradualmente subindo e terminaria a prova num brioso quarto lugar. Nico Rosberg foi
o quinto, com a Mercedes, seguido por Lewis Hamilton (McLaren) e Vitantonio Liuzzi, da Force Índia, que
segurou muito bem a sua posição depois dos inúmeros
ataques de Rubens Barrichello,Williams, na última
volta. O piloto da casa, Mark Webber, que largou em
segundo com seu Red Bull, foi o nono, e Michael Schumacher fechou a zona de pontuação com o segundo
monolugar Mercedes+Petronas. Emoções e espectáculo
não faltaram em Melbourne! Tudo começou mesmo antes da corrida com uma chuvinha a convidar os pilotos
a mudarem a estratégia dos pneumáticos utilizando os
intermediários. Na partida, o “menino prodígio’’da Red

Bull manteve o comando, destacando-se no entanto Filipe Massa que pulou do quinto lugar para segundo e
Lewis Hamilton que saltou da 11ª para a 7ª posição na
corrida. Entretanto, um grande momento, todo ele cheio
de emoção acabávamos de viver, quando Kobayashi, da
Sauber, perdendo controle sobre o seu monolugar, voou
por cima dos outros carros em pista, mas, felizmente, todos os pilotos saírem ilesos do acidente. Depois então a
pista começou a secar e o primeiro a arriscar calçar o seu
monolugar de pneus lisos foi Jenson Button, McLaren.
Voltando à pista, Button parecia ter optado por uma má
estratégia, pois o seu monolugar não parava de deslizar
na pista, mas tudo isto foi apenas uma impressão, pois,
logo que terminou de rodar a segunda volta, o Inglês
passou a andar muito mais rápido do que os pilotos de
intermediários, quando estes decidiram repetir a decisão
do piloto da McLaren. Porém, Button já havia brilhantemente feito toda a diferença. Com as paradas, o Inglês
recolocou-se na segunda posição, atrás de Vettel, que
seguia soberano na frente. Nos “pits”, Massa perdeu as
posições para Kubica e Rosberg, respectivamente. Na
segunda parte da prova, as disputas continuaram agitadas, com Alonso seguindo a sua corrida de recuperação
até posicionar-se logo atrás de Massa. Com a segunda
paragem de Rosberg, as posições eram: Vettel, Button,
Kubica, Massa, Alonso, Hamilton e Webber. Depois seria o repetir Bahrain, com Vettel bem lançado na frente
mas a deixar fugir o seu RB6 e a ficar estacionado na
gravilha, usufruindo Jenson Button da má sorte do jovem piloto alemão. Nas últimas voltas, apenas Hamilton e Webber resolveram colocar pneus novos e passaram a andar mais rápido do que os quatro pilotos da
frente, enquanto Filipe Massa ainda tentou o tudo por
tudo para ultrapassar Kubica, mas o polaco fechou-lhe
sempre muito bem a porta. Em perseguição a Alonso
partiram Webber e Hamilton, mas o primeiro, perdendo
a sua travagem, bateu nas traseiras do McLaren de Hamilton, não lhe restando outra alternativa que terminar
a corrida em sexto lugar, enquanto o australiano, depois
de ter trocado a asa dianteira do seu RB6, caia para nono
na corrida. Com a pista toda para ele, e sozinho lá na
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frente, Jenson Button oferecia e confirmaria a sua primeira vitória ao serviço da McLaren
Quatro anos, seis meses e 24 dias depois, eles voltaram
a iniciar uma corrida lado a lado. Michael Schumacher
e Rubens Barrichello, antigos companheiros de equipa, que já viveram entre si dos dias mais ensolarados,
as mais variadas declarações irónicas depois do fim
da antiga parceria, começaram este Grande Prémio da
Austrália lado a lado. Schumacher largou sétimo, Barrichello oitavo. A última vez que isto aconteceu foi no

Grande Prémio da Itália de 2005, realizado no dia 4 de
Setembro.
Hamilton em maus lençóis
Lewis Hamilton, ao volante de um Mercedes E500, foi
apanhado pela polícia australiana na noite de sexta-feira
a fazer piões e algumas manobras perigosas em plena
via pública. Desta feita, foi acusado de condução perigosa, sendo-lhe apreendido de imediato o seu Mercedes
E500 por um período de 48 horas e o piloto deverá ser
punido com uma severa multa. O responsável da polícia, Scott Woodford, disse que “o homem de 25 anos foi
extremamente cooperante, tendo ficado bastante aborrecido com a situação e preocupado com o que poderá acontecer à sua reputação”. A McLaren lançou um
comunicado no qual o seu piloto pedia desculpas pelos
actos praticados, dizendo “esta noite conduzi de forma
exuberante e, como resultado, fui mandado parar pela
polícia. Aquilo que eu fiz foi estúpido e quero pedir desculpas a toda a gente”, dizia o piloto britânico.
Classificação final deste G.P. da Austrália
1-Jenson Button (ING/McLaren); 2-Robert Kubica
(POL/Renault); 3-Felipe Massa (BRA/Ferrari); 4-Fernando Alonso (ESP/Ferrari); 5-Nico Rosberg (ALE/
Mercedes GP); 6-Lewis Hamilton (ING/McLaren).
Próximo encontro na próxima semana no G.P. da Malásia.

Hélder Dias
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FCPorto quase no Jamor

O

dia correu de feição à equipa do
FC Porto: Hulk pode fazer o resto
da época e a formação está com um pé

e meio na final do Jamor.
A vitória por 3-1 frente ao Rio Ave, na
primeira mão das meias-finais da Taça
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Euro2012 - Portugal abre
qualificação com o Chipre
e fecha na Dinamarca

P

ortugal vai abrir com o Chipre a qualificação para o Euro2012 de futebol,
a 03 de Setembro, fechando a campanha
na Dinamarca a 11 de Outubro de 2011,
ditou o sorteio do calendário, realizado
em Telavive. As federações do Grupo H
não chegaram a acordo no que diz respeito ao calendário da fase de qualificação,
tendo ficado sujeitas a um sorteio, que
ditou que Portugal vai iniciar a fase de
qualificação em casa. Um dos objetivos
da equipa lusa era evitar viagens aos países nórdicos no período mais frio, mas
Portugal vai ter de visitar a Islândia a 12
de Outubro de 2010, depois de visitar a
Noruega a 07 de Setembro. Depois de
defrontar os cipriotas em casa e os no-

ruegueses fora, Portugal recebe a Dinamarca, a 08 de Outubro, quatro dias antes
da visita à Islândia. Em 2011, a “equipa
das quinas” tem o primeiro jogo apenas
a 04 de Junho, na receção à Noruega, seguindo-se a visita ao Chipre, a 02 de Setembro. Os dois últimos jogos são frente
à Islândia, em casa, a 07 de Outubro, e
a deslocação à Dinamarca, a 11 de Outubro. As seleções do Grupo B (Rússia,
Eslováquia, República da Irlanda, ARJ
da Macedónia, Arménia e Andorra), do
Grupo F (Croácia, Grécia, Israel, Letónia, Geórgia e Malta) e do Grupo G (Inglaterra, Suíça, Bulgária, País de Gales
e Montenegro) também conheceram os
respetivos calendários.

Programa do Grupo H da fase de qualificação:
de Portugal, disputada em Vila
do Conde, permite antever os
dragões no jogo decisivo frente a Naval ou Dp. Chaves. Só
não será assim se acontecer
uma hecatombe na segunda
mão no Dragão, que se joga a
14 de Abril.
A vitória é justa e começou
a ser construída na primeira
parte, com umgolo de Ruben
Micael, aos 20 minutos. Bruno
Morais ainda empatou, passados 17 minutos, mas no segundo tempo o FC Porto marcou
dois golos sem resposta, por
Raul Meireles, aos 54m, e
Guarín, aos 77m, sentenciando
a partida. L.C.

03 de Setembro de 2010:

Portugal - Chipre; Islândia - Noruega

07 de Setembro de 2010:

Noruega - Portugal; Dinamarca - Islândia

08 de Outubro de 2010:

Portugal - Dinamarca; Chipre - Noruega

12 de Outubro de 2010:

Islândia - Portugal; Dinamarca vs Chipre

26 de Março de 2011:

Chipre - Islândia; Noruega - Dinamarca

04 de Junho de 2011:

Portugal - Noruega; Islândia - Dinamarca

02 de Setembro de 2011:

Chipre - Portugal; Noruega - Islândia

06 de Setembro de 2011:

Islândia - Chipre; Dinamarca - Noruega

07 de Outubro de 2011:

Portugal - Islândia; Chipre - Dinamarca

11 de Outubro de 2011:

Noruega - Chipre; Dinamarca - Portugal

Breves
Árbitro entregou
insígnias da FIFA
ao treinador
Um gesto invulgar. No final
do jogo da Luz, Domingos
Paciência dirigiu-se ao centro
do terreno para cumprimentar a equipa de arbitragem
liderada por Pedro Proença.
O técnico dos minhotos, de
40 anos, perdeu o jogo (que
poderá custar-lhe o título de
campeão), mas ainda assim
teve “fair play” para dar os
parabéns ao juiz lisboeta pela
actuação. Pedro Proença, de
39 anos, não ficou indiferente
à atitude do treinador e decidiu dar-lhe as insígnias da
FIFA. O árbitro levou a mão
ao bolso do lado esquerdo e
tirou da camisola o símbolo
daquele organismo. Esta foi
a forma que o árbitro internacional lisboeta encontrou de
também ele dar os parabéns
a Domingos Paciência pelo
campeonato que o Sp. Braga
está a realizar.
Adeptos da equipa
de José Couceiro na
Turquia invadem
relvado
Os adeptos do Gaziantepspor, equipa turca orientada
pelo Português José Couceiro, invadiram o relvado no
final do empate caseiro (2-2)
com o Sivasspor e causaram
pânico no Estádio Gaziantep
Kamil Ocak. O motivo para a
invasão foi o segundo golo
dos visitantes, anotado já nos
descontos, na sequência de
um livre directo que o árbitro
mandou repetir. Na primeira tentativa a bola bateu na
barreira, na segunda entrou
e originou as cenas lamentáveis que se seguiram. “A
invasão aconteceu quando
já estávamos no balneário,
nem nos apercebemos. A
arbitragem cometeu muitos
erros, principalmente em termos disciplinares, e a repetição do livre directo originou
aquela reacção dos nossos
adeptos. Agora devemos ser
obrigados a fechar portas no
próximo jogo em casa”, contou José Couceiro.
Leões de olho em Diego
A reformulação do plantel
está a ser alvo de profunda
reflexão e, neste particular,
ganha especial importância
a questão dos reforços, até
porque é objectivo da actual estrutura dotar o leão de
mais qualidade. Depois de
Quaresma (Inter), Geromel
(Colónia) e Vítor Gomes (Rio
Ave) outro nome está na
agenda do leão tendo em vista a próxima época: Diego de
Souza, figura de destaque no
Palmeiras. Aliás, este é um
nome conhecido dos responsáveis leoninos, já que em
Janeiro o Sporting perguntou
em que condições poderia
resgatar o jogador. Na altura, o interesse esbarrou na
alta cotação do jogador, cujo
passe pertence em exclusivo
à Traffic e está avaliado em
cerca de sete milhões de
euros. Por isso, os responsáveis do clube de Alvalade
optaram por reforçar o meiocampo com um jogador de
cariz mais defensivo, no caso
Pedro Mendes, e que custou
bem menos: 1,5 milhões de
euros.
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Cinco anos depois

Luisão pode ter dado mais
um campeonato ao Benfica

A

cimeira da Luz trouxe
algo de novo à frente
da Liga: o Benfica venceu,
aumentou para seis os pontos de vantagem sobre o Sp.
Braga e anunciou-se como provável
novo campeão nacional. Com seis jogos para o fim da Liga, três dos quais
em casa, os encarnados estão muito
bem posicionados para recuperar o título. Para já, é seguro que este ano o
Benfica, de Jesus, não chega à Páscoa
crucificado. Já a formação de Domingos somou a segunda derrota em pouco mais de um mês, o dobro das que
tinha sofrido durante o resto do campeonato, e lançou dúvidas sobre a real
capacidade para fazer história no futebol português. Curiosamente as duas
derrotas deixaram o Sp. Braga no meio
da ponte, tão longe da luta pelo título
como da queda para fora de um lugar
que dê acesso à Liga dos Campeões.
Ora por isso, se o sonho de chegar ao
primeiro lugar ainda é legítimo, não
deixa de ser real também o risco de ultrapassagem do F.C. Porto. Até porque
a jornada 24 prenunciou um novo F.C.
Porto. Nome do responsável: Hulk. O
avançado regressou quase cem dias
depois do último jogo na Liga, cheio
de força. Encheu o Restelo, marcou o
melhor golo da jornada e fez duas assistências para a vitória mais gorda da

equipa de Jesualdo no último mês. Fechadas as contas do pódio, segue-se o
degrau europeu. Nesta luta, a jornada
24 trouxe um vencedor claro: o V. Guimarães. A formação vimaranense bateu
a Académica, aproximou-se do quarto
lugar do Sporting e aproveitou a derrota do P. Ferreira para ganhar pontos na
vantagem sobre o sexto classificado.
Foi um fim-de-semana cheio, portanto,
que sublinhou a visão de Paulo Sérgio:
lançou Rui Miguel no momento certo,
para um golo aos 85 minutos fundamental. A vitória capitalizou a derrota
do Sporting perante um Marítimo de
má memória: despediu Paulo Bento na
primeira volta, devolveu a equipa às
derrotas agora. Ainda no degrau europeu, destaque para a vitória da U. Leiria sobre o P. Ferreira, que permitiu à
formação de Lito Vidigal ultrapassar o
adversário, trepar até ao sexto lugar e
alimentar a ilusão de ainda chegar ao
quinto lugar. Uma ilusão menos viva
para o Nacional, depois da derrota perante o V. Setúbal. Abaixo da linha de
água continua por isso o Leixões, uma
equipa que, apesar de tudo, saiu do fimde-semana também com razões para
sorrir. É verdade que continua com a
corda no pescoço, mas já sabe ganhar
sob a orientação de Castro Santos. O
espanhol conseguiu pelo menos ultrapassar essa barreira psicológica.

Salvador foi insultado

Visita ao hospital de
Guimarães com final triste

A

ntónio Salvador fez questão de visitar Mossoró no hospital de Guimarães, tal como o técnico Domingos
Paciência. A saída da unidade é que foi
mais atribulada, como um grupo de pessoas, supostamente adeptas do V. Guimarães, a dirigir insultos ao presidente
do Sp. Braga. Um facto lamentável em
semana de dérbi minhoto. Mossoró,
esse, quase não teve tempo para dormir

e foi da Luz para o hospital, sendo reavaliado e submetido à intervenção cirúrgica. O clínico responsável foi João
Lourenço, que operou o vimaranense
Targino. À tarde, Mossoró estava bem
disposto e preparado para a missão de
sacrifício. Além das visitas de Salvador e Domingos, também recebeu a da
mulher, do irmão e de alguns companheiros do plantel.

Costa do Marfim anuncia o
sueco como novo seleccionador

A

Costa do Marfim garante ter encontrado, finalmente, o seu treinador para a fase final do Campeonato
do Mundo de 2010. Segundo anúncio
oficial da federação, Sven-Goran Eriksson vai orientar Drogba e compa-

nhia na África do Sul. Após a saída de
Vahid Halilodzic, a Costa do Marfim
multiplicou-se em contactos com treinadores de topo. Eriksson foi um dos
primeiros a conversar com os responsáveis da selecção africana.

Pongolle: estreia com autogolo
e golo. Sporting já viu isto…

S

inama Pongolle foi protagonista na
derrota do Sporting nos Barreiros
(2-3). O avançado, que ainda não tinha marcado em Portugal, assinou um
autogolo ao minuto 82. E depois marcou na baliza certa, de penalty, o último golo da partida. Não foi a melhor
estreia a marcar para o jogador que os

“leões” contrataram em Janeiro. Mas
Pongolle não está sozinho. Já aconteceu esta época um jogador marcar nas
duas balizas no mesmo jogo. E frente
ao Sporting. Aconteceu a João Aurélio,
do Nacional, logo na primeira jornada.
Este foi o primeiro autogolo dos “leões” na presente Liga.

“Di María é irreverente e não anti-desportivo” - António Rola

O ex-árbitro António Rola não concorda com críticas ao argentino. Diz

que a disciplina era o alicerce que faltava ao Benfica para ter sucesso.
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1ª liga - LIGA SAGRES
1-Benfica
2-Sp. Braga
3-FC Porto
4-Sporting
5-V. Guimarães
6-U. Leiria
7-P. Ferreira
8-Marítimo

61
55
50
38
36
33
32
30

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

RESULtADOS

29
29
28
24
23
23
18
14

próxima jornada

Sexta-feira (09 Abr)
Sexta-feira (26 Mar)
Naval-Nacional
Marítimo-Sporting
3-2
Sábado (10 Abr)
Sábado (27 Mar)
U. Leiria-Sp. Braga
V. Guimarães-Académica
1-0
Rio Ave-FC Porto
Benfica-Sp. Braga
1-0
Domingo (11 Abr)
Domingo (28 Mar)
Leixões-P. Ferreira
Leixões-Naval
1-0
Marítimo-Belenenses
Rio Ave-Olhanense
1-5
V. Guimarães-Olhanense
V. Setúbal-Nacional
1-0
Segunda-feira (12 Abr)
U. Leiria-P. Ferreira
2-1
V. Setúbal-Académica
Silva, Langelier & Pereira
Belenenses-FC Porto
0-3
Terça-feira
(13 Abr)
Modification • nouvelle pub • 25 novembre
2009
Benfica-Sporting

15:15
14:15
16:15
11:00
11:00
15:15
15:15
15:45

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

Atlético Madrid - Sporting
Benfica - Marseille

1ª mão

2ª mão

01/04

08/04

0-0
1-1

Quartos-de-Final
Benfica - Liverpool

2-2
2-1

TACA de PORTUGAL
1ª mão

2ª mão

1-0
1-3

13/04
14/04

Chaves - Naval
Rio Ave - FC Porto

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

P J V
43 24 13
42 24 12
42 24 11
41 24 12
38 24 10
34 24 8
33 24 9
32 24 8

E
4
6
9
5
8
10
6
8

D
7
6
4
7
6
6
9
8

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

P J
31 24
29 24
28 24
27 24
26 24
25 24
24 24
17 24

V E D
7 10 7
7 8 9
6 10 8
5 12 7
5 11 8
6 7 11
5 9 10
4 5 15

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

57
44
40
39
35
32
31
30
29
27
27
27
25
24
15

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

46
45
43
41
39
35
35
35
34
32
32
29
28
28
26
16

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

64
43
41
41
39
38
38
37
37
34
31
27
25
22
21
3

III Divisão Portuguesa
Série A

Série b

Série c

Subida
1-Mirandela
25
2-Macedo de Cavaleiros 23
3-Bragança
21
4-Maria da Fonte
20
5-Limianos
17
6-Valenciano
17

Subida
1-Joane
2-AD Oliveirense
3-Fafe
4-Vila Meã
5-Amarante
6-Famalicão

22
21
21
18
18
18

Subida
1-Coimbrões
2-Candal
3-Avanca
4-Penalva
5-FC Cesarense
6-Fiães

22
20
19
18
17
17

Manutenção
1-Santa Maria FC
2-Montalegre
3-Marinhas
4-Amares
5-Fão
6-Morais FC

17
16
14
12
12
10

Manutenção
1-Torre Moncorvo
2-Leça
3-Rebordosa
4-Infesta
5-Serzedelo
6-Pedrouços

17
17
16
13
12
7

Manutenção
1-Cinfães
2-Oliv. Douro
3-S. João Ver
4-Milheiroense
5-Sp. Mêda
6-Sanjoanense

19
17
16
14
13
5

Subida
1-Sp. Pombal
2-Anadia
3-Sourense
4-F. Algodres
5-Gândara
6-Mangualde

26
25
22
22
19
16

Subida
1-Casa Pia
2-Torreense
3-Alcochetense
4-Oeiras
5-At. Tojal
6-1º Dezembro

28
27
21
19
18
18

Subida
1-Cova da Piedade
2-Juv. Évora
3-Pesc. Caparica
4-Farense
5-Esp. Lagos
6-BeiraMar Alg.

24
24
22
21
17
17

Manutenção
1-Benf. C. Branco
2-UD Tocha
3-Vigor Mocidade
4-Penamacorense
5-Alcains
6-Nelas

18
17
13
10
6
5

Manutenção
1-Caldas
2-Sintrense
3-Peniche
4-Portomosense
5-Ol. Moscavide
6-Gavionenses

17
14
13
11
7
7

Manutenção
1-Fabril Barreiro
2-Moura
3-Quarteirense
4-U. Montemor
5-Castrense
6-Lusit. Évora

16
15
15
9
9
8

Série d

Série e

Divisão Série Açores

Campeonato (Descida)
1-Lusitânia
36
2-Angrense
34
3-U. Micaelense
31
4-Rabo Peixe
21
5-Barreiro
17
6-Flamengos
10
Campeonato (Apur. Campeão)
1-Madalena
46
2-Boavista S.Mateus
39
3-Capelense
37
4-Santiago
36

Série f

Série G - MADEIRA

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

45
40
40
36
36
33
32
27
23
21
11
9
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