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a fome e o
desperdício
de alimentos

C

omo é possível falar de fome,
quando 50% dos produtos alimentares, produzidos em todo o mundo vão
parar ao lixo? As recentes notícias e as
imagens sobre catástrofes em diferentes
partes do Globo, emocionam e revoltam
os mais insensíveis, ao saber que metade do que se produz, é desperdiçado, e
daria para alimentar 50 milhões de pessoas. Segundo as Nações Unidas, o que
se desperdiça seria mais que suficiente
para evitar a morte de 15 milhões de
crianças por ano.
A subnutrição no mundo, atinge 900
milhões de pessoas. Com o que se desperdiça e o que se come para além do
necessário, nos países chamados desenvolvidos, daria para alimentar todo
o mundo. Quando ouvimos ou lemos
estes números, pensamos que não é
connosco, - é na África, na Ásia ou na
América Latina, mas segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, um milhão e
oitocentos mil portugueses estão em risco de pobreza, e cerca de 300 mil passariam fome se não fossem as ajudas das
instituições de solidariedade social.
Sabe-se também, que os produtos
doados pelos agricultores ou pelos hipermercados, têm de estar exactamente como se fossem para comercializar.
Por exemplo, uma camioneta de maçãs ou laranjas não podem ser doadas
a qualquer instituição sem que sejam
Continuação na página 2
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a fome e o desperdício de alimentos

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. Solicitamos e agradecemos o vosso apoio.

ASSEMblEIA GERAl ANUAl
É com imenso prazer que o Centro de Ajuda à Família convoca todos
os seus membros para sua Assembleia Geral Anual a ser realizada no
próximo dia 10 de Abril, às 14h, no 2150 Rua Rachel E., em Montréal.
Durante a assembleia, serão apresentados os relatórios financeiro e
de actividades do CAF. Além disso, como membro, você poderá exercer o seu direito de participar na eleição do novo conselho de administração do Centro. Aproveite este encontro para confraternizar com os
demais membros e amigos do CAF!

AlMOçO CONfERêNCIA
A Associação Portuguesa do Canadá organiza no domingo dia 11 de
Abril de 2010 um Almoço Conferência “O Retábulo de Santa Catarina”
de Josefa de Óbidos ‘Pintura religiosa ou politica?’ Com o Professor
Dr Luis de Moura Sobral. Reservas: Elvira Sousa: 514-271-1447 ou
Conceição Correia: 514-605-8135.

25 ANOS DA IGREjA DE SANTA CRUz
Em ordem à elaboração duma pequena brochura comemorativa dos
25 anos da igreja de Santa Cruz, pede-se a todas as pessoas da comunidade o favor de emprestarem, se as possuírem, as fotografias
abaixo mencionadas ou outras de interesse comunitário que possam
servir para o efeito: Pioneiros, navio Safúrnia, Maio de 1953; Coroação
da imagem de Nossa Senhora de Fátima, em 1960; Primeira procissão
de velas em Maio de 1961; Peregrinação a Notre Dame du Cap em
1961; Inauguração da igreja na Clark em Janeiro de 1965; Fachada
principal da igreja na Clark; Primeira festa do Santo Cristo em Maio de
1966; atribuição do nome Parque de Portugal em 1973; Primeira festa
ao Divino Espírito Santo em 1979; Primeira festa à Senhora do Monte
em 1984; Primeira festa ao S. Coroação de Jesus em 1989.
Nota: Caso tenha alguma dessas fotografias, poderia entregar na
sacristia; No verso da fotografia escrever o nome e número de
telefone para a devolução ao respectivo proprietário.

DOMINGAS DE SANTA CRUz
PRiMEiRA COROA
11 de Abril
João Sousa
18 de Abril
Tiago Dias
25 de Abril
Cynthia Pacheco
2 de Maio
Tiffany Brum
9 de Maio
José Machado
16 de Maio
Ryan Aguiar
SEGUNDA COROA
11 de Abril
João Dutra
18 de Abril
Jerry Arruda
25 de Abril
Carlos Camara
2 de Maio
Filarm. de Laval
9 de Maio
Armanda Garcia
16 de Maio
Carlos Cordeiro
TERCEiRA COROA
11 de Abril
José Martins
18 de Abril
João Aguiar
25 de Abril
Noberto Garcia
2 de Maio
António Madeiros
9 de Maio
Miguel Raposo
16 de Maio
A. de Água de Pau
MORDOMO DE 2010
6 de Junho
José de Melo

GRANDES fESTAS DA SANTA CRUz
12 de Maio
22, 23 e 24 de Maio
5 e 6 de Junho
24 de Junho
6, 7 e 8 de Agosto
4 e 5 de Setembro

Nossa Senhora de fátima
Senhor Santo Cristo
Divino Espírito Santo
São João Baptista
Nossa Senhora do Monte
Sagrado Coração de Jesus

DOMINGAS DE HOCHElAGA
11 de Abril
18 de Abril
25 de Abril
2 de Maio
9 de Maio
16 de Maio
23 de Maio

Eduino Martins
Natalinha Nunes
Associação da Ribeira Quente
Jose Carlos Nunes
Frank Rocha
Ass. Portuguesa do Espirito Santo
Dora Barão

GRANDES fESTAS DA lAvAl
28,29 e 30 de Maio
4 e 5 de Setembro

Divino Espírito Santo
Nosso Senhor da Pedra

pENSAMENTO DA SEMANA
“O destino não é coisa que se saiba pelas sinas, nem nada que se
modifique com caprichos. O destino de cada indivíduo está por cima
do seu próprio caso pessoal”. José de Almada Negreiros
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embaladas, normalizadas e em excelentes condições.
Por isso, os produtores preferem deitar ao lixo alimento
que poderia matar a fome a muita gente. Há trinta ou
quarenta anos atrás, tudo era vendido a granel. Mas há
mais, quando produzimos excedentes, (segundo as regras, não se sabe de quem), é necessário deitar ao “lixo”,
para manter o equilíbrio dos preços. É deplorável ver
produtores de leite, em protesto do baixo preço do leite, a vazar milhares e milhares de litros desse precioso
alimento na via pública em vez de o oferecer a uma instituição de caracter social. As instituições de solidariedade social, lamentam que comida boa acabe no lixo.
Quantas vezes se vêem cenas “degradantes” de pessoas
à procura de alimentos nos contentores do lixo. E mais
repugnante é sabermos que há grandes superfícies que,
para terem a certeza de que os produtos deitados ao lixo
não serão aproveitados, são regados com lixívia. Quando um jovem diz que, não porque necessite, mas porque
se indigna com o que se deita fora, e denuncia: “Quando vemos quantidade e variedade de alimentos em boas

Continuação da página 1
condições, que são deitados fora, apercebemo-nos da
falta de sentimentos humanitários, o egoísmo e da dimensão do desperdício gerado nas sociedades consumistas, -insensíveis às necessidades daqueles que morrem à fome”. Estes desequilíbrios, são o resultado de
uma sociedade sem planificação, onde tudo é permitido,
onde não se olha a meios para atingir os fins, leia-se lucros... É lamentável que algumas figuras públicas deste
país e por esse mundo fora, que nos vêm à televisão
aconselhar a apertar o cinto, a poupar e a investir o que
não temos, quando o seu orçamento familiar, escandaliza qualquer português, pensamos, por exemplo, no salário do Governador do Banco de Portugal, ou, saber que
o Padre Melícias, um irmão franciscano, goza de uma
reforma de 7.450 euros por mês, ou o Sr. Armando Vara,
que voltava ao BCP, porque não se sentia bem a receber
30.000 euros por mês, sem estar a trabalhar. Faz pensar
nas associações patronais que discutem “cêntimos”, em
relação ao ordenado mínimo nacional.

Augusto Machado

indecência. a forma mais simples

D

evo confessar-vos que em cada orçamento de estado que é apresentado na Assembleia, não espero
elogios nem do povo nem da oposição, seja ela qual for.
É sabido que nunca um orçamento trouxe vantagens
para o público. Talvez para alguns comparsas do regime
mas a população, raramente, tira quaisquer benefícios
desse tipo de exercício. Por isso não me surpreende a
reacção do homem da rua e muito menos dos elementos
dos partidos da oposição. No sistema parlamentar inglês que nos rege, estes últimos, estão lá, única e exclusivamente para dizerem mal. O que por vezes é bastante
negativo, pelo exagero de certas críticas para as quais
não sugerem alternativas.
Por isso, assisti com o maior desprendimento às explicações do ministro das Finanças, Raymond Bachand,
para com os membros da imprensa, reunidos numa conferência por ele convocada. Á primeira vista o homem
parece simpático e senhor de si. Com grande serenidade,
talvez salpicada de um certo desdém, lá foi explicando
e avançando razões para cada questão levantada pelos
profissionais da informação. Onde o ministro tem razão
é quando afirma que toda a gente pede rigor, mas todos
empurram a “neve” para o terreno do vizinho. Todos
pedem correcções e reestruturações, mas ninguém estará disposto a pagar a factura. Segundo ele, o orçamento apresentado é o melhor que se podia fazer de forma
equitativa. Será mesmo?
Não sendo letrado em finanças como alguns se imaginam ser — mesmo se por vezes têm passados obscuros
na matéria —, dediquei-me a ler as conclusões de gente
conhecedora e, à primeira vista, imparcial.
Dei-me assim a esmiuçar a opinião de Michèle Ouimet
de LaPresse, que apoiando-se em números confirmados
com o ministério, desaprova completamente o orçamento publicado. Na verdade, os aumentos decididos
vão fazer muito mal na carteira do cidadão médio. Os
aumentos previstos para electricidade, para além dos
aumentos normais e anuais da sociedade de Estado—
apesar das afirmações e garantias do PM que a realidade
desmente— é um dos pontos chave a que se juntam o
aumento de 2 pontos à TVQ (de 7,5 para 9,5%...) —
mais uma vez contrariando as promessas de Charest
durante a última campanha eleitoral (há poucos meses,
lembram-se?), seguindo-se a imposição do talão moderador de 25$ por consulta, que se adiciona à taxa de 200
dólares para os serviços de saúde, que cada cidadão,
adulto, deverá pagar anualmente. Façam as contas.
A gasolina é outra “vaca leiteira” do governo. Acres-
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centa-se a todas as taxas e aumentos semanais que
portanto, um certo ministro dos recursos naturais—
talvez por comicidade— afirmou uma vez na TV em
tom peremptório, não permitir nenhum aumento nos
preços de venda ao público, sem que as petroleiras lhe
justifiquem por escrito…O pobre deveria ter recebido
toneladas de papel, se acaso os grandes do petróleo tivessem feito caso da fanfarronice… O facto é que, em
cada litro de gasolina ou diesel, o cliente paga 10 % de
taxa ao Federal, 15,5% ao Provincial, a que se junta a
TVQ e TPS. Vaca mais produtiva será difícil de encontrar. Porém, fica a porta aberta para as municipalidades
exigirem mais 1,5% sobre cada litro de gasolina, a fim,
dizem eles, reparar as vias rodoviárias… Se tivermos
em conta as experiências por todos vividas, será questão
de encherem mais os bolsos aos empreiteiros que, por
sua vez, enchem os cofres dos partidos políticos. Mas
neste caso, o PM, sempre predisposto a criar comissões,
recusa-se a que as suspeitas possam ser confirmadas.
Não convém. E como a imbecilidade do povo lhe deu
maioria absoluta, permite-se ser arrogante e trapaceiro.
Um dia o povo talvez compreenda.
Mas a oposição pequista também não tem legitimidade de críticas, na medida em que muitos dos problemas
na Saúde e na Educação, são heranças por eles (ela)
deixados. E que dizer das centenas de milhões perdidos em estudos, em comissões de tudo e de nada, em
projectos logo postos de lado, retomados e esquecidos,
como o CHUM, cujas avaliações de custos não cessam
de crescer?
E se pensassem que um dos grandes problemas nos
serviços de saúde se deve à negligência dos diferentes
governos e das entradas maciças de negros residentes
nos EUA, que vinham em autocarros (cheios) para serem consultados, tratados e operados no Québec, utilizando a “carte d’assurance maladie” de residentes na
Província? Enfermeira amiga afirmou-me certa vez, que
uma carta d’A-M serviu no mesmo ano, para 3 partos?
Que tal? Fenómenos? Não, incúria e fraude. E nunca
ninguém se preocupou. Faz agora parte do problema
generalizado.
A crise económica é o bode expiatório da negligência
e da incapacidade.
O resto, como os aumentos generalizados de taxas nas
coisas mais simples, é da indecência.
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Breves
PEC rouba poupança
das famílias
As medidas definidas pelo
Governo no Programa de Estabilidade e Emprego (PEC)
vão ser sinónimo de perda do
poder de compra e de estagnação salarial das famílias.
A poupança vai cair e o mercado laboral vai continuar a
degradar-se por pelo menos
mais um ano. Este é o cenário negro traçado pelo Banco
de Portugal (BdP) no Boletim
Económico da Primavera
para os próximos dois anos.
Segundo a análise da autoridade monetária, o consumo
‘deverá registar forte desaceleração ao longo de 2010 e
baixo crescimento em 2011’,
o que terá como reflexo ‘uma
estabilização da taxa de poupança das famílias em cerca
de 7% do rendimento disponível em 2010 e 2011’.
Beijo na boca acaba
em prisão no Dubai
Um tribunal de recurso no
Dubai confirmou a pena de
um mês de prisão para um
casal britânico por ter dado
um beijo na boca num restaurante. Os namorados
terão de pagar uma multa
de 225 euros por beberem
álcool e serão deportados.
Tudo aconteceu em Novembro, quando Ayman Najafi,
24 anos, e Charlotte Adams,
25, foram acusados por uma
mulher de terem infringido
as “leis de decência” do Dubai, segundo a BBC. Em Janeiro, o tribunal de primeira
instância acusou os britânicos de terem feito um “acto
sexual em público” com o
beijo na boca.

Magalhães volta ao Parlamento

A

comissão de inquérito à Fundação
para as Comunicações Móveis
inicia esta semana uma nova ronda de
audições, mas a ida mais aguardada ao
Parlamento é a do presidente da Intel.
A oposição quer ver esclarecido o envolvimento da multinacional americana no desenvolvimento do Magalhães

Hélder Amaral considera “preocupante
saber que a Youtsu, consórcio da JP Sá
Couto, paga a cerimónia e quem faz
os convites, na sua maioria, é o Ministério das Obras Públicas”. Para o
deputado do BE, Pedro Filipe Soares,
por esclarecer está ainda o facto de a
23 de Setembro de 2008, mesmo sem

NOTÍCIAS

Leis para defender
os mais pobres

3

O

presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. Jorge Ortiga, alertou ontem para os
problemas de endividamento das famílias e pediu
“leis que protejam os mais pobres”. Em mensagem
pascal difundida no YouTube, o prelado manifestou
o seu desejo de que “nas famílias com problemas,
de um modo especial onde o endividamento cresce e
a violência doméstica se experimenta, aconteça uma
manhã de sol, através de uma atenção à palavra de
Deus”.

Menos acidentes
na Páscoa

Entre quinta-feira e domingo, a GNR registou 719
acidentes nas estradas portuguesas, durante a Operação Páscoa 2010. De acordo com o balanço feito pela
GNR relativamente aos últimos quatro dias, até às
21h deste domingo ocorreram menos 137 acidentes
do que em igual período de 2009. De Norte a Sul
do País, há ainda registo de 13 pessoas feridas com
gravidade e de 183 feridos ligeiros em acidentes de
viação. No total dos 719 acidentes não está contabilizado o despiste que ocorreu na A4, nas portagens
de Ermesinde, em Valongo, do qual resultou a morte
de um dos ocupantes da viatura e ferimentos graves
noutros dois.
Segundo fontes da GNR e dos bombeiros, o acidente foi às 08h30, no sentido Ermesinde-Porto, quando
havia um“denso nevoeiro” na área. A vítima mortal
é um homem de 28 anos e os feridos são duas mulheres, que foram levadas para o hospital de S. João.
e na cerimónia de apresentação do
computador, em 2008.
Jorge Costa, do PSD, sugere que o
Governo “foi o motor de todo o processo, usando as operadoras como intermediários”. Pelo CDS-PP, o deputado

contratos assinados entre a Fundação
e as operadoras, terem sido “distribuídos três mil computadores nas escolas
que não cumpriam as características
de software que depois o Ministério da
Educação veio a definir”.

Prémio para
a conservação

O

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra,
ganhou o prémio Europa Nostra 2010. O edifício, fundado no século XIV foi distinguido na área
da conservação.
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charest afirma ter
enriquecido os
Quebequenses

A

pesar da avalanche de novas taxas, tarifas e outras
despesas que chegaram com o último orçamento,
depositado a semana passada, o Primeiro-Ministro Jean
Charest defendeu-se, dizendo não ter empobrecido os
contribuintes quebequenses. O P-M Charest afirmou que,
após postas em lugar as medidas anunciadas na passada semana, o rendimento disponível dos Quebequenses
era contudo superior ao de 2003. Charest afirmou que
um casal que tem duas crianças e dispõe dum salário de
75.000 dólares teria mesmo assim um lucro de 1259 $,
nomeadamente graças às baixas de impostos consentidas
pelos liberais em 2007. De acordo com o primeiro-ministro, o governo apresentou um orçamento “equilibrado” e “corajoso”, que “conduz todos os Quebequense a
olhar para o futuro”. Mas a oposição pequista respondeu
rapidamente, explicando que o cálculo de Jean Charest
não tomava em consideração os aumentos das tarifas de
electricidade, dos serviços de guarda e de seguro de medicamentos, que entraram em vigor desde a sua primeira
eleição, há sete anos. A chefe da oposição oficial, Pauline
Marois, declarou que a população pagava pelos custos da
incompetência do governo. Do seu ponto de vista, depois
ter contribuído para o aumento da dívida do Quebeque, o
P-M Charest quer agora refilar a factura às famílias quebequenses. A chefe pequista considerou que as medidas
anunciadas no último orçamento custarão de mais 1300 $
por ano à família quebequense média. É necessário dizer
que o desafio é grande: o governo prometeu um regresso
ao equilíbrio orçamental em 2013-2014, enquanto que os
défices acumulados deveriam atingir 12,9 mil milhões de
dólares. Para além de uma taxa sobre o serviço de saúde,
bem como aumentos da TVQ – que deverá passar a 9.5%
– e uma nova taxa sobre a gasolina de 1 cêntimo por litro – que entrou em vigor a semana passada –, o governo
Charest evoca um aumento das tarifas de electricidade do
bloco patrimonial a partir de 2014. Assim, as restrições
que actualmente impedem a sociedade de estado HydroQuébec de aumentar as tarifas como desejado, serão suprimidas.

partido de Harel em
carência financeira

O

partido de Louise Harel, Vision Montreal, está em
plena crise financeira. Depois de ter registado um
défice de 340.000 dólares em 2008, a formação política
terminou o ano 2009 com uma falta a ganhar de 800.000$.
As eleições sangraram as contas de Vision Montreal, que
forma a oposição oficial na Câmara Municipal. As suas
despesas excederam os 2,4 milhões, enquanto os seus
rendimentos eram de apenas 1,6 milhão, de acordo com
os estados financeiros publicados. Apesar das eleições e
da chegada de Louise Harel ao lado de Benoit Labonté,
Vision Montreal recolheu apenas 590.000$ sob forma de
contribuições. É quatro vezes mais que em 2008, mas
mesmo assim insuficiente para espojar as suas despesas.
Resultado: o défice do partido para 2009 é de 795.410$.
As alegações de conflitos de interesses, favoritismo e de
corrupção à volta da campanha eleitoral, prejudicaram o
financiamento do partido, segundo a sua directrora-geral,
Soraya Martinez. O partido teve de fazer um empréstimo de 550.000$ para pagar as suas despesas eleitorais.
Os seus 20 eleitos tiveram que garantir essa quantia.
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Montreal em défice
de meio milhão

A

Cidade de Montreal terminou o ano 2009 com um
défice de 531.000 dólares sobre um orçamento total de mais de 4 mil milhões, de acordo com os estados
financeiros. É a primeira vez em muitos anos, que o ano
financeiro não se termina com excessos. Como a lei impede os municípios de terem défices, Montreal adiará a
falta a ganhar para o seu orçamento 2010. O responsável
pelas finanças no Comité executivo, afirma que o impasse, que corresponde a 0,01% do orçamento, teria sido
muito pior sem as medidas de correcção que a Cidade
adoptou na Primavera passada. A administração Tremblay fez efectivamente uma série de compressões, a fim
de responder às quedas de rendimento causadas pelas cisões e congelou nomeadamente, as transferências às freguesias. As medidas permitiram à Cidade de economizar 117M $. Mesmo se o orçamento roça o equilíbrio, as
finanças públicas estão sempre em risco, previne Alain
DeSousa, que sublinha que a recessão ainda não terminou. De resto, pôs na mesa novos aumentos do imposto
fundiário para os contribuintes de Montreal.

emissões de GeS dos veículos:
otava e Washington entendem-se

O

tava vai impor normas de emissões de gazes com
efeito de estufa (GES) mais severas, para os veículos vendidos no país, anunciou o ministro canadiano
do Ambiente, Jim Prentice, em Otava. O governo Harper adopta com efeito, as propostas de regras de eficácia
energética estabelecidas pela administração Obama em
Maio passado. O regulamento sobre as normas foi assinado quinta-feira. Em virtude deste regulamento americano, os fabricantes de automóveis, deverão limitar as
emissões médias dos seus automóveis e furgonetas a 153
gramas de CO2 por quilómetro percorrido para o ano
2016, o que equivale a um consumo de 6,6 litros por 100
km. A norma exacta é de 139 g/km para os automóveis e
185 g/km para as furgonetas. De acordo com estas novas
normas, aplicáveis para os modelos do ano 2012, os fabricantes que não estão em condições de respeitá-las de-

verão comprar um crédito de emissão junto do Governo.
Ao contrário, os veículos que serão mais eco-energéticos
que a norma estabelecida, receberão créditos de emissão
de GES, que poderão revender. A entrada em vigor destas
normas fará provavelmente aumentar o preço dos veículos de centena de dólares. O EPA considera o aumento a
869 $ para um automóvel e de 1098 $ para as furgonetas.
Um investimento, diz a Agência de protecção ambiental
dos Estados Unidos, que os compradores recuperariam
graças às economias de gasolina. De acordo com o ministro Prentice, estas novas normas farão de modo que o
parque automóvel de 2016 gererá 23% menos emissões
de GES que o de 2008. O custo de compra dos novos
veículos, diz, será recuperado em economias de gasolina
num ano e meio. As novas normas para os camiões pesados deverão seguir mais tarde este ano.
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MUITO bONS SOMOS NóS

Um pouco menos de Deus
T

CARNEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Tente conviver mais com os seus amigos e faça
esforços para travar novos conhecimentos. Não seja ingrato, não fira os seus amigos nem magoe aqueles que
muitas vezes se sacrificaram por si!
Saúde: Período propício a uma consulta de oftalmologia. Não descure
da sua visão. Dinheiro: Evite faltar a reuniões de trabalho. A sua presença será importante para desenvolver um projecto.
Número da Sorte: 21
Números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Cuidado para não magoar os sentimentos de uma
pessoa que lhe é querida. Meça as suas palavras.
Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado.
Tente relaxar. Que jamais o Sol se deite sobre o seu desânimo! Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado. Acredite mais nas suas potencialidades.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.
Amor: Poderá ter de enfrentar um desentendimento
com um amigo muito especial. Contenha a sua cólera,
um simples raio dela pode destruir longas e pacientes
sementes de amor. Mantenha a calma!
Saúde: Controle as suas emoções e procure ser racional.
Dinheiro: O seu orçamento poderá sofrer um acréscimo significativo.
Porém, seja contido nos gastos.
Número da Sorte: 66 Números da Semana: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: Modere as suas palavras pois
pode magoar a pessoa amada. Seja mais cuidadoso.
Saúde: Procure não exagerar no exercício físico, pois poderá magoar os seus músculos. Dinheiro: É possível que
durante esta semana se sinta um pouco desmotivado. Tente delinear
um plano de trabalho. Quando se luta por algo em que se acredita, a
vitória é certa.
Número da Sorte: 62 Números da Semana: 5, 9, 17, 33, 42, 47

êm toda a razão, as vítimas dos actos de abuso sexual perpetrados por clérigos católicos
ao longo das últimas décadas: uma carta de Bento
XVI, mesmo pejada de actos de contrição e de termos criteriosamente escolhidos para oferecer-lhes
ressonância (“vergonha”, “traição”, “desonra”), não
é suficiente para apagar décadas de persistentes violações, muito menos para tranquilizar-nos quanto à
inexistência de um número exponencialmente maior
de casos semelhantes ao longo dos séculos. Mas é
preciso reconhecer que nenhum outro papa se preocupou tão claramente em erradicar essa abjecta tentação de transformar a promessa de conforto espiritual
num cavalo de Tróia para o vício, às vezes com a
complacência da própria estrutura eclesiástica. Nem
sequer João Paulo II, o bem-amado, ao longo de cujo
mandato surgiram denúncias semelhantes dos quatro
cantos do planeta.
Quando Joseph Ratzinger foi eleito, em 2005, vimolo como um perigoso mensageiro da não-espiritualidade, com mais do que prováveis prejuízos para a
redenção da espécie. Hoje, cinco anos passados, é
difícil olhá-lo como outra coisa que não um milagre.
Em João Paulo II, cuja ânsia de arrastar multidões
se sobrepunha a quase tudo o mais, a divulgação da

LEãO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta da Semana: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Lute pelo seu verdadeiro amor, não se deixe
influenciar por terceiros. Cada um de nós só é responsável pelos seus actos. Saúde: Vigie a sua tensão arterial e
controle muito bem a sua alimentação.
Dinheiro: Procure não ser muito impulsivo nas suas compras, pois
poderá gastar mais do que as suas possibilidades.
Número da Sorte: 46 Números da Semana: 8, 9, 22, 31, 44, 49

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor. Amor:
Seja mais carinhoso com a sua cara-metade. Os actos de
ternura são importantes para revigorar a relação. Pronuncie
boas palavras, elas são a manifestação dos nossos pensamentos, através delas podemos criar um mundo melhor.
Saúde: Poderá sentir-se mais cansado do que o habitual. Tente tomar
um banho relaxante. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja
mais comedido para não ter surpresas desagradáveis.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANçA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta da Semana: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Confie mais na pessoa que tem a seu lado. A confiança e o respeito são essenciais numa relação. Tal como
o Universo é criado pela palavra de Deus, também o seu
pequeno mundo é criado através da sua palavra! Saúde:
Tendência para apanhar uma grande constipação. Agasalhe-se bem.
Dinheiro: Não se deixe abater por uma maré menos positiva nesta
área da sua vida. Analise as suas poupanças.
Número da Sorte: 39 Números da Semana: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPiãO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: A felicidade e a paixão poderão
marcar a sua semana. Aproveite muito bem esta fase.
Deixe que a juventude do seu espírito irradie através do
seu corpo. Saúde: Cuidado com as correntes de ar; durante esta semana poderá constipar-se facilmente.
Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um colega para finalizar uma
tarefa importante. Não tema pedir apoio.
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 2, 4, 22, 36, 47, 48

SAGiTÁRiO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: Poderá encontrar um amigo
que já não via há muito tempo. Coloque a conversa em
dia. Não dê importância à sua idade física, seja jovem e
alegre. Saúde: Procure não abusar em refeições muito
condimentadas. Dinheiro: Aproximam-se despesas inesperadas.
Procure fazer um plano de investimento.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRiCóRNiO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia
e Prosperidade. Amor: Período marcado pela harmonia
familiar. Organize um serão divertido em sua casa. Não
permita que a mágoa o perturbe. Saúde: Tendência para
problemas de estômago. Cuide de si. Dinheiro: Semana
propícia ao investimento. Aconselhe-se com o seu gestor de conta.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 4, 11, 17, 19, 25, 29

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio
do Amor, Grande Alegria.
Amor: Esteja alerta, o amor poderá surgir em qualquer
lugar. Deixe-se ser amado. Se está magoado com alguém
ou se o feriram, procure retribuir com amor e compreensão.
Saúde: Pratique uma actividade física que lhe dê bastante prazer.
Dinheiro: A sua vida profissional tende a melhorar significativamente.
Continue a demonstrar o seu dinamismo.
Número da Sorte: 37 Números da Semana: 5, 17, 22, 33, 45, 49

AqUÁRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Período favorável à conquista. Encha-se de coragem e diga aquilo que sente.
Saúde: Cuidado com o frio, pois o seu sistema respiratório poderá estar muito frágil.
Dinheiro: Seja ousado e não hesite em revelar as suas ideias criativas. Poderá ser útil para o seu desenvolvimento profissional.
Número da Sorte: 45 Números da Semana: 2, 8, 11, 25, 29, 33

mensagem era o único bem – e os abusos sexuais, os
desvios de colectas ou mesmo os patrocínios (ainda
que passivos) a ditadores sanguinários protagonizados por seus representantes eram como que danos
colaterais no caminho em direcção a esse desígnio
supremo. Bento XVI, pelo contrário, sabe o que é

missão, sabe o que é política e sabe o que é justiça.
Há algo de inevitavelmente cerebral no seu pontificado, mesmo quando se trata de modernizar os mecanismos de comunicação do Vaticano (como a adesão
às redes sociais, a eleição dos melhores discos da
história da música pop ou mesmo apenas o uso de
paramentos mais fashion). Mas o facto é: Ratzinger,
sendo um intelectual ortodoxo, tem uma dimensão
humana que Karol Wojtyla nunca mostrou.
Se, entretanto, sacrificou parte do papel que Deus
representava no mundo contemporâneo, isso já é outra conversa. Mas, caramba: nós precisaremos mesmo de tanto Deus quanto tínhamos há dez anos?
A celebração de mais um Dia Mundial da Poesia
serviu de mote a novas lamentações por parte dos
editores portugueses: exceptuando meia dúzia de
clássicos e dois ou três consagrados, a poesia simplesmente não se vende, o que é ainda mais difícil
de encaixar quando se verifica que Portugal não só
ostenta o epíteto de “país de poetas”, como o justifica amplamente. O lamento enferma de um equívoco
original: a ignorância de que os poetas e os leitores
de poesia são uma e a mesma entidade. E o primeiro
problema que se põe é tão prosaico como o de perceber que, enquanto o Homem for apenas Homem
e o tempo este furioso contínuo, não há
como um indivíduo fazer duas coisas ao
mesmo tempo.
Todos os dias me cruzo com poetas. Encontro-os no supermercado, na day time
TV, na Internet, nos próprios livros. Lêem-me coisas que escreveram, cantamme canções em que andam a magicar,
citam-me aforismos que decidiram tornar
seu cartão de visita. Alguns são magníficos, fazendo do dia a dia um constante tributo à procura de novos horizonte
para a palavra. Outros são pobrezinhos,
deslumbrando-se com os seus próprios
versos atamancados, fracassando reiteradamente na identificação daquilo que
querem exprimir e ignorando, inclusive,
que ser incapaz de identificá-lo é poesia
também. Mas todos eles são dotados de uma mesma ansiedade: a de lidar com as suas emoções e, de
alguma forma, levá-las a transcender (a elas e a si
próprios) a chamada espuma dos dias.
Pois é essa a suprema poesia: a urgência de vencer
o tempo, de vencer a morte – e se isso se faz lendo
Walt Whitman ou ouvindo os cantadores populares,
escrevendo rima cruzada ou compondo odes monumentais é, bem vistas as coisas, o menos relevante.
Na verdade, escrever poesia, mesmo da má, é tão importante como lê-la. Nem tudo neste mundo é beleza.
Quanto ao resto, e se os poetas “a sério” não conseguem vender livros, a explicação é de novo prosaica.
A poesia tem, em relação à ficção, uma grave desvantagem mercantil: a sua dimensão lúdica é infinitamente menos transversal. A poesia nunca deixa de
ter uma história, mesmo que difícil de decifrar, mas
quase nunca dispõe de uma intriga. E essa intriga, digam o que disserem os puristas, de maneira nenhuma
é de somenos. O entretenimento nunca
confortou menos corações do que a arte.
O número também conta – e, aliás, não há
corações melhores do que outros.

Joel Neto

COMUNIDADE
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38º Festival Abril em
Portugal em Montreal
H
oje em dia a gastronomia internacional é mestre
em Montreal, podemos viajar, através do mundo culinário que esta cidade oferece, países como a
Grécia, Índia, Itália, China, Tailândia, etc. Na culinária portuguesa, em Montreal temos de todas as qualidades. Podemos apreciar a fina cozinha portuguesa, tradicional e mesmo o “Fast food” português por
preço bastante razoável. Há pessoas que pensam que

alguns restaurantes exageram, de onde saíram com
uma factura bastante elevada. E há pessoas que pensam que alguns restaurantes são bastante caros mas,
na realidade, são acessíveis para todos os grandes
apreciadores da culinária tradicional portuguesa.
O restaurante Solmar é um destes. Muitos pensam
que a noite vai custar 500$, mas na realidade, custa 40 ou 50 dólares, dependendo do que encomenda.
Numa conversa com uma pessoa bastante conhecida na comunidade, ela disse-me que nunca tinha ido
ao restaurante Solmar, só pensar na sua localização,
“É claro que vai custar 1 mês de salário. E mesmo
isso…”. Durante a conversa fiz a comparação entre a
qualidade dos restaurantes, e o preço. Na comunidade, quase todos são idênticos, a um ou dois dólares
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Campanha de angariação
de fundos para a Cátedra
de Cultura Portuguesa

de diferença…
Durante a noite de 31 de Março, tive o prazer de
ouvir e apreciar os artistas presentes no 38º Festival
Abril em Portugal em Montreal, tal como Fernando
d’Almeida, artista convidado, José João e Luís Costa na viola clássica. Eles tiveram a oportunidade de
cantar e encantar toda a sala e, na opinião de todos
os artistas, público encantou-os com o silêncio absoluto, que é bastante raro, especialmente quando não
conhecem o Fado. Os grandes apreciadores, puderam
e poderão apreciar alguns Fados bem conhecidos de
Amália Rodrigues como ‘Ai Mouraria’, ‘Gaivota’,
‘Uma Casa Portuguesa’, e vários outros, tal como o
fado Joaquim Campos, etc. Fernando d’Almeida conhece 5 línguas, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano
e, claro, Português. Combinado com o seu talento, é
muito bom para poder realmente encantar o público.
Falando com o artista, pudemos ver um pouco do seu
magnífico estilo e apreciar a boa música de Charles
Aznavour, Becaud, grandes clássicos da música francesa. Este festival vai ser mais um passo à frente para
o restaurante Solmar. Parabéns.

Sylvio Martins

I

naugurada a 7 de Maio de 2008 na Universidade de Montreal, a Cátedra de Cultura Portuguesa, expoente máximo da nossa Cultura na
América do Norte, é obra de grande importância
que deve sobreviver e colocar-se acima de qualquer crise, pontual ou não, porque ela contribuiu
de forma inequívoca, à internacionalização da
história da arte portuguesa e é padrão imutável
da história da arte universal. Apesar de algumas
boas vontades e alguns apoios dos Amigos da Cátedra, os fundos recolhidos ficam bastante aquém
das necessidades. Torna-se imperativo atingir
uma ajuda financeira que se situe nos 100 mil dólares anuais. A soma parecendo enorme será no
entanto bastante acessível considerando que todas
as contribuições receberão um recibo emitido pela
Universidade de Montreal para fins de impostos o
que, reduzirá, substancialmente o valor emitido.
O nosso compatriota Duarte Miranda, conselheiro para a internacionalização da economia portuguesa e responsável pela campanha de angariação
de fundos, pede um pequeno esforço aos nossos
empreiteiros e ao público, para uma contribuição
de 1000 dólares afirmando ao mesmo tempo que
“toda doação superior a este valor—e espero que
haverão algumas—será imensamente bem-vinda
e agradecida, e virá permitir-nos de alcançar mais
depressa os nossos objectivos”. De notar que para
além de todos os colóquios, intercâmbios de especialistas e tudo quanto se faz através da Cátedra, o
titular, Pró. Dr. Moura Sobral, conseguiu 3 bolsas
de doutoramento criadas especificamente para a
Cátedra e que os interessados poderão concorrer
para a sua obtenção. Os cheques deverão ser feitos em nome de “UdeM-Chaire sur l aculture portugaise” e enviados a Duarte Miranda, 3950 rue
de Leningrad, Brossard, Ac, J4Y 3J6. Ajudemos a
manutenção desta obra lusitana que nos honra.
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entrega das coroas
na Santa cruz
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páscoa em Santa cruz
C
om a Quarta-Feira de Cinzas iniciou-se o período da Quaresma e com ela, uma série de conferências. Para a celebração Comunitária do Perdão, a
comunidade foi convidada a levar um frasco ou uma
caixinha dos medicamentos que normalmente tomam
quando a saúde vai menos bem. Com eles, o Padre
José Maria construiu um painel para o cenário Pascal, que apresentou no Sábado de Aleluia, explicando na sua homilia a ligação entre os medicamentos
que tomamos para aliviar a dor e o que necessitamos

que é celebrada depois do anoitecer, dando início à
Páscoa, é uma celebração muito participativa e repleta de simbolismo. No Domingo de Páscoa, em
que a comunidade veio em grande número celebrar a
Ressurreição de Cristo, é também o dia da bênção e

envio das coroas do Espírito Santo e dos estandartes.
A todas as famílias que recebem em suas casas as
coroas e que rezam ao Espírito Santo, foi-lhes entregue pelo Padre José Maria, responsável pela Missão,
uma oração para a rezarem durante o terço. Mais uma vez a Missão de Santa Cruz
está de parabéns pela qualidade das suas
celebrações.

Antero Branco

DOMINGA

Esta estrutura para exposição dos artefactos do Espírito Santo
que se encontra na casa de Diane Santos, será oferecida a quem
se mostrar interessado, após a cerimónia deste fim-de-semana.
Para mais informações contactar pelo telefone: 514-274-1435.

para alimentar a nossa fé
em Cristo. O Domingo de
Ramos, em que a Igreja celebra a entrada triunfal de
Jesus em Jerusalém, deu
início à Semana Santa, em
que recordamos a Paixão, a
Morte e a ressurreição de
Jesus Cristo. A Quinta-feira Santa, relembrada como
“a última Ceia”, tem por
tradição ser celebrada após
o pôr-do-sol. A missa do
lava-pés, relembra o gesto
de humildade que Jesus realizou lavando os pés aos
doze discípulos e comendo com eles a ceia derradeira. Na Sexta-Feira, dia da Paixão e da adoração da
Cruz, a nossa Igreja acolheu os peregrinos da “Marcha do Perdão de Montreal” e em seguida os Romeiros, que este ano se deslocaram a partir da Igreja de
Nossa Senhora de Fátima de Laval. Encontrámos por
casualidade o nosso amigo António Vallacorba, que
devido ao seu estado de saúde, não pode percorrer
os dezassete quilómetros que separam as duas Igrejas, mas o seu filho Nelson continua ano após ano a
juntar-se aos Romeiros do Québec. A Vigília Pascal
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a música do trio irmãos
Justino ou o delírio da
sua alegria juvenil
F
oi-nos muito gratificante ter assistido recentemente à Festa da Primavera, realizada em Santa
Cruz pela Filarmónica do Divino Espírito Santo de
Laval (FDESL), onde se nos proporcionou estar com
o nosso Cônsul, Dr. Fernando D. de Brito, a quem
não víamos há muito tempo, e a distinta poetisa e escritora açoriana, Dra Fátima Toste, que se deslocara
de Toronto, como informámos na devida altura.
E foi-nos muito gratificante, também, dado o tema
da festa, pelo ar de frescura e de talento do trio convidado para esse evento e vindo de Fall River, Irmãos
Justino, que preencheram uma noite maravilhosa de
música, cantares e de entretenimento em geral, juntamente com a boa qualidade artística que se reconhece
no Jeff Gouveia.
O grupo já tem seis trabalhos discográficos à sua
conta, mas o seu último CD, “Meu Franguinho
Lirú”, que dá também nome a uma desgarrada nele
inclusa, esteve em grande relevo durante quase todo
o serão que os simpáticos irmãos ajudaram a animar.
Para além de três canções escritas pela poetisa, Dra.
Fátima Toste, natural da Ilha do Faial e residindo em
Toronto - “Rosas Lindas”, “Primavera Colorida”
e “Na Mesa de Um Português”, contém os sempre
agradáveis ‘cheiros’, sons e gaiteirce do Minho, em
“Desgarrada do Norte”, “Desgarrada Franguinho
Lirú”, por exemplo, e ainda “Estronfina”, “Paixão
Que Procuro”, “Sogra, Rica Sogra”, “Beijos Esquecidos” e “O Sabor do Desejo”.
Cada uma/um com o seu acordeão e/ou voz, o Jason, a Jennifer e a Jessica contagiam-nos sobremaneira com a frescura das suas vozes, numa agradável
combinação de sons, com diferentes ritmos, bastante
movimentados e que o máximo de relevo nas suas
desgarradas.

COmUNIDADe

fOTO DA SEMANA

Enfim, música ideal para um espetáculo de muito
boa qualidade, alegre e divertido.
Parabéns aos simpáticos jovens, com votos de contínuo sucesso. E que saibam sempre aproveitar a sua
juventude!

António Vallacorba
bApTIzADO

fElIz ANIvERSÁRIO
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†

AGRADECIMENTO
Abílio Martins de Pinho
faleceu em 21 de Março de 2010

6 de abril de 2010
1 euro = caD 1.348840
SeRviÇoS coNSUlaReS

cONfORT

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

LATiNO

Uma missa de corpo presente decorreu
no dia 25 de Março, e o seu corpo foi trasladado para o Cemitério de São Pedro de
Castelões, Portugal.
A sua esposa Maria Isabel de Pinho
Marques e os seus filhos Miguel Marques de Pinho, Jorge Marques de Pinho
e Vítor Marques de Pinho vêm 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.

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

514.849.1153

LisBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

BOuTiQuEs
BOuTiQuE ANA MARiA
4409 St.Laurent

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

514.849.6619

BANcOs
cAiXA PORTuGuEsA

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

4244 St. Laurent

514.842.8077

cANALiZADOREs
PLOMBERiE & cHAuffAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

cLÍNicAs
cLÍNicA MÉDicA LusO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

cONTABiLisTAs
ANÍBAL AfONsO, c.G.A.

Em memória de Abílio Martins de Pinho
No dia 21 de Março de 2010, faleceu o nosso grande amigo Abílio de
Pinho. Tive o privilégio de fazer parte de um grupo de bons amigos
companheiros de profissão na mesma companhia. Embora sabendo
que o Abílio estava bastante doente, foi com surpresa e grande tristeza que soubemos da sua partida. O Abílio partiu docemente com
grande tranquilidade e inabalável Fé em Deus. A sua presença entre
nós deixou mensagens gratificantes e maravilhosas nos nossos corações que ficaram gravadas eternamente. Só te pedimos bom amigo
que lá em cima continues a olhar por nós, com amor e amizade, como
sempre tiveste, e nos deste testemunho.
Obrigado Abílio
fernanda e José Pinheiro

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

Silva, Langelier & Pereira inc.

DENTisTAs
DR. THuY TRAN

Seguros gerais

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELEcTRiciDADE
ELEcTRO-LusO
225 Gounod

www.jassure.ca

514.385.1484
514.385.3541

seguros online

fARMáciAs
fARMáciA RiTA NAccAcHE

aSSociaÇÕeS e clUBeS

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

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

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

Deixa na dor os seus filhos Guilhermo (Hortence Santos) e Luís (Madalena Faustino), seus netos Pedro,
Nelson (Maria Ferreira) e Linda, seus
bisnetos Thristan, Simon, Antoine e
Adrien, sua irmã Albertina, sobrinhos
(as), assim como restantes familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a
cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, 3 de Abril de 2010, após missa de corpo
presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério Le Repos
Saint-François d’Assise.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 7 de
Abril, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

†

Gaudêncio Pereira Ricardo

Faleceu em Montreal, no dia 2 de Abril de
2010, com 92 anos de idade, Gaudêncio
Pereira Ricardo, natural de Alvados, Porto de
Mós, Portugal, esposo de Rosa Vieira.
Deixa na dor a sua esposa, sua filha Maria
Rosa (Victor Rosa), seu filho Manuel (Carol
Noordberg), seus netos (as) Tania (António
Pachedo), Bianca, Devin e Joseph, seus
bisnetos Samuel e Katya, cunhados (as),
sobrinhos (as), assim como restantes
familiares e amigos.

ALBERT sTATiON sERVicE
4209 De Bullion

514.845.5804

O velório tem lugar amanhã, quinta-feira 8 de Abril de 2010, das 14h
às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar sexta-feira, dia 9 de Abril,
após missa de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Será
sepultado no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza amanhã, quinta-feira 8
de Abril, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

MERcEARiA
sá & fiLHOs
4701 St-Urbain

514.842.3373

MONuMENTOs
GRANiTE LAcROiX iNc.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTáRiOs
Me. LuciEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

Me. EDuARDO DiAs

MEMORANDUM

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OuRiVEsARiAs

4º aniversário

ROsAs DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

fernando André

REsTAuRANTEs

iGReJaS

18 de Novembro de 1956 – 8 de Abril de 2006

cHEZ DOVAL

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

150 Marie-Anne E.

A saudade é profunda e ressentida
no nosso quotidiano. Nas nossas
tempestades de tristeza, tu és o
arco-íris da nossa vida, com múltiplos
esplendores.
Nesta
Primavera
que alvorece, tu estás nas tulipas,
junquilhos e lírios que brotam do
solo, nas magnólias que floriram,
nos passarinhos que constroem seus
ninhos, nas borboletas que dançam
no jardim, no sol que radia luz e calor,
nas estrelas a cintilar, nas nossas
orações, na nossa mesa de família
na celebração da Páscoa. Tu vives no
nosso coração e na nossa memória.
Obrigado pelos anos de felicidade
que vivemos juntos. O nosso amor te imortalizará nos guiará como
um farol.
Uma missa de acção de graças será celebrada quinta-feira, dia 8 de
Abril às 18h30, na Igreja Santa Cruz.

514.843.3390

sOLMAR
111 St-Paul E.

AGÊNciAs DE ViAGENs
ALGARVE
681 Jarry Est

Faleceu em Montreal, no dia 1 de
Abril de 2010, com 95 anos de idade,
Alice Machado, natural de Alfeizerão,
Alcobaça, Portugal, viúva de Paulino
Rebelo.

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

GARAGENs

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

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

ALfRED DALLAiRE|MEMORiA

Alice Machado

514.273.9638

514.861.4562

TRANsPORTEs
TRANsPORTEs BENTO cOsTA
514.946.1988

* HORA DE MONTREAL
qUARTA-fEiRA
01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 A MINHA SOGRA
É UMA BRUXA(R/)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 LINHA DA FRENTE
16:15 FILHOS DA NAÇÃO(R/)
16:45 MAGAZINE
ARGENTINA 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
ARGENTINA CONTACTO
22:15 SALVADOR(R/)
22:45 PAI À FORÇA
23:30 CONVERSAS DE
MÁRIO SOARES
00:30 GRANDE REPORTAGEM-SIC
01:00 JOGO DUPLO(R/)

qUiNTA-fEiRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 A MINHA SOGRA
É UMA BRUXA
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA
16:30 MAGAZINE
AUSTRÁLIA CONTACTO
17:00 NAVEGADORES.PT
17:45 CONTRA INFORMAÇÃO
18:00 JOGO DUPLO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE
AUSTRÁLIA CONTACTO
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA
23:15 LIBERDADE 21
00:00 DOCUMENTÁRIO
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
10:30 A MINHA SOGRA
É UMA BRUXA
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:15 VENEZUELA CONTACTO
16:45 A ALMA E A GENTE
17:15 TELERURAL
17:45 SALVADOR
18:15 LIGA DOS ÚLTIMOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 VENEZUELA CONTACTO
22:15 AS DIVINAS COMÉDIAS
23:15 MUDAR DE VIDA
00:00 DESTINOS.PT
00:30 30 MINUTOS
01:00 TEATRO EM CASA

** HORáRiO suJEiTO A MODificAçõEs
SÁBADO
02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 CALORIAS
03:00 BOM DIA PORTUGAL FIM-DESEMANA
04:00 ZIG ZAG
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
05:30 A ALMA E A GENTE
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:30 CALORIAS
10:00 DESPORTO 2
12:00 ATLÂNTIDA (AÇORES)
13:30 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
14:30 CONTRA INFORMAÇÃO(R/)
15:00 TELEJORNAL
16:00 A VOZ DO CIDADÃO
16:15 FUTEBOL: Rio Ave vs Porto
18:15 PAI À FORÇA(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 TELERURAL(R/)
20:30 TELEJORNAL
21:30 FERNANDO PEREIRA
23:15 JANELA INDISCRETA
23:45 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
00:15 LIGA DOS ÚLTIMOS
01:00 JOÃO SEMANA

DOMiNGO
02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
05:15 EUCARISTIA DOMINICAL
06:15 EURODEPUTADOS
06:45 PAI À FORÇA(R/)
07:30 CONTRA INFORMAÇÃO
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 EUROTWITT
10:30 SÓ VISTO!
11:15 SALVADOR(R/)
11:45 PROGRAMA DAS FESTAS
14:00 FRANÇA CONTACTO
14:30 ARTES DE RUA
15:00 TELEJORNAL
16:00 JANELA INDISCRETA
16:30 SILENCE 4
17:30 TEATRO EM CASA
18:30 DESTINOS.PT(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL
21:30 NUM PAÍS CHAMADO SIMONE
23:00 CONTRA INFORMAÇÃO
00:00 FRANÇA CONTACTO(R/)
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 FUTEBOL: LIGA SAGRES
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. INGLAT
22:15 PEDRO E INÊS
00:00 CONVERSAS
DE ESCRITORES
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
16:00 30 MINUTOS
16:30 MAGAZINE
MACAU 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
MACAU CONTACTO
22:15 TRIO D´ATAQUE
23:45 NO DIA EM QUE...
00:30 CIDADE VELHA FALA
MANTENHA AO MUNDO...
01:00 JOGO DUPLO(R/)

ClASSIfICADOS
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ANúNCIOS A pARTIR DE $9.00*
*A partir de $9.00 por semana. Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente.
TODOs Os ANúNciOs DEVEM sER PAGOs cOM ANTEcEDÊNciA, Visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção.

eMpReGoS

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

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
Ajudante de mesa para restaurante
português. 514-240-3912

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

A Clínica Nova procura uma secretária médica, a tempo parcial e
para as férias de Verão. Contactar
Elisabeth ou Carla. 514-987-0080
Senhora para limpeza de prédio
com escritórios, a tempo inteiro.
514 355-1233

aRReNDa-Se

Em Montreal, 4 ½ situado no 8914,
2e Avenue. Bom preço.
514-389-5678
Grande apartamento 4 ½ aquecido, entrada máq. lavar e secar.
Área Rosemont. 625.00$.
514-254-3366 ou 514-210-6006

Espaçoso 5 ½
na zona St-Michel.
Bom preço.
514-803-6659
ou 514-758-3550

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

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

Semana
Santa
Dobram tristes na igreja
Na torre que se agiganta
Os sinos p’ra quem deseja
Viver a Semana Santa...
Morreu Cristo numa cruz
Pela bondade ser tanta
P’lo martírio de Jesus
Se evoca a Semana Santa...
Há cânticos da paixão
Que algum povo crente canta
Cultos de celebração
Próprios da Semana Santa.
Há quem faça penitência
E se almoça já não janta
Em jejum e abstinência
Durante a Semana Santa.
Neste mundo atormentado
Que a maldade desencanta
Devia ser transformado
Pra sempre em Semana Santa.
O mais profundo sentido
Que tem a Semana Santa
É quando Cristo remido
Do sepulcro se levanta !…
Euclides cavaco

ReNovaÇÕeS

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

Bruno De Matos

Edmundo Augusto

www.BrunoDeMatos.com
t.m. 514.970.7777

edaugusto1@gmail.com
t.m. 514.712.9431

Agent immobilier afﬁlié

Agent immobilier afﬁlié

Serviço proﬁssional e honesto • comissão competitiva

Avaliação gratuita

3½

Laval-Oeste

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

CANTINHO DA pOESIA

VEN
DID
O

Montréal-Nord

Lindo cottage
renovado. 284,000$

2 condos de luxo
3 ½ 9º andar 249,000$
(vista sobre o rio)
5 ½ 19º andar 539,000$

Candiac
Vendido em 86 dias
Novo condo 5 ½

Plateau
Vendido em 45 dias
Grande duplex

12 CrÓNICAS

ANEDOTA
Certo vendedor queria mostrar uma máquina que poderia responder a
qualquer pergunta. Para testar um cara perguntou: Onde está o meu
pai? A máquina responde: Numa piscina com duas mulheres. Sorridente o cara diz que a máquina está errada, pois o seu pai já estava
morto. O vendedor pede que o cara refaça a pergunta de uma forma
mais precisa. Então o cara pergunta: Onde está o marido da minha
mãe? A máquina responde: O marido da sua mãe está morto, mas o
seu pai acabou de sair da piscina com duas mulheres.

pAlAvRAS CRUzADAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
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bOCA DO INfERNO

acerca da repercussão
política de rabos e recibos verdes

E

sta pode ser a geração dos 500 euros porque
quem lhe estabelece o ordenado é a geração
rasca.
Um dia, num protesto contra a política educativa do
Governo, um cidadão da minha idade resolveu avançar com um argumento de autoridade e mostrou o
rabo à ministra. Não é, de todo, o pior e mais desele-

3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORiZONTAiS 1. Pessoa considerada velha (gír.). Queridas. 2. Árvore leguminosa cesalpinácea. Grito agudo das aves, quando embravecidas. 3. Especulador de fundos. Vassourar o forno, depois de
aquecido. 4. Oferecer. Quádruplo. 5. Encarregar de tarefa. 6. Mulher
acusada de um crime. Língua falada outrora ao sul do Loire. Sétima
nota da escala musical. Ou (ing.). 7. Fazer socalcos em. 8. Tirar as
barbas, a aspereza, a crespidão a. Elemento de formação de palavras
que exprime a ideia de por cima de. 9. Corrigi. Rodeio. 10. Detestar.
Certa porção de açúcar. 11. Taleiga em que se levam cereais ao moinho. Molusco gasterópode univalve que adere aos rochedos.
VERTiCAiS 1. Que côa. Entre os Gregos, na mitologia, era o filho de
Vénus e deus do Amor. 2. Courela. Carro de combate entre os Romanos. 3. Animal carnívoro da América. Vir a pertencer. 4. Escudeiro.
Emboscar-se para matar ou caçar (Brasil). 5. Amarrar (embarcação).
Batráquio anfíbio aquático, anuro, da família dos ranídeos. 6. Ontem
(ant.). Família. 7. Contr. dos pron. me e a. Perder a crença. 8. Definhamento por falta de nutrição. Substância gelatinosa. 9. A mulher do
Diabo. Bruma. 10. Entulhamento. Preposição (abrev.). 11. Grupo de
esporângios nas pteridófitas. Jogo de rapazes, que consiste em atirar
uma moeda a certos riscos feitos no chão.

gante argumento que já vi esgrimir (se pode dizer de
um rabo que foi esgrimido) no âmbito de um debate
político, mas ainda assim o gesto fez com que aquilo
a que se chama “a minha geração” passasse a ser
conhecida por “geração rasca”.
Nunca me queixei. Pelo menos no que me dizia respeito, o título pareceu-me adequado à minha personalidade, e não gosto de censurar ninguém por ser

perspicaz. Hoje, a geração que entra no mercado de
trabalho é conhecida por “geração dos 500 euros”.
O que definia a minha geração era o seu carácter; o
que define esta é o seu salário. Na verdade, há uma
hipótese inquietante: é possível que quem paga a esta
geração seja a minha. Esta pode ser a geração dos
500 euros, porque quem lhe estabelece o ordenado é
a geração rasca. Tudo aponta para isso: somos mais
velhos do que eles, e portanto é lógico que tenhamos
cargos de chefia quando eles saem da escola. E é próprio de um patrão rasca generalizar o pagamento de
salários de 500 euros. Sobretudo, é improvável que a
“geração rasca” e a “geração dos 500 euros” coincidam: quem é rasca, em princípio arranja sempre maneira de ganhar mais de 500 euros.
Como costuma dizer normalmente quem tem muito dinheiro, o dinheiro não é importante. Sempre me
comoveu que as pessoas ricas tivessem a gentileza de
partilhar connosco (logo elas, que são tantas vezes
avessas a partilhar) uma ideia formada com conhecimento de causa: o dinheiro não traz felicidade. Essa
é, no entanto, uma das características que eu mais
aprecio no dinheiro: a felicidade é tão fugaz, tão frágil e, às vezes, tão imoral, que acaba por ser higiénico
e nobre que o dinheiro não a traga. Para falar com
franqueza, não conheço nada que traga felicidade.
Mas - chamem-me sentimental - acho que o dinheiro
não traz felicidade de uma maneira especial. Vendo
bem, a minha geração teve bastante mais sorte do que
esta: uma pessoa pode mudar o seu carácter, mas na
esmagadora maioria das vezes não pode
mudar o seu salário. É bem mais fácil
deixar de mostrar o rabo do que passar a
ganhar mais de 500 euros.

Ricardo Araújo Pereira

COmUNIDADe
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Rancho de Romeiros do Quebeque
uma tradição que muito comove

O

Rancho dos Romeiros do Quebeque, cumprindo a força da tradição e de devoção dos seus
membros, voltou a sair este ano, na Sexta-feira Santa,
como é hábito. A saida fez-se da Missão da Nossa Senhora de Fátima de Laval rumo à Igreja Santa Cruz,
onde, por volta das 14h00, o padre José M. Cardoso
lhes deu as boas-vindas e os felicitou por aquela sua

“caminhada de fé”, tendo depois a Nivéria Tomé cantado “Subi à montanha, falei com Jesus”.
“Que Nosso Senhor vos proteja nesta caminhada
simples”, desejou-nos, com a sua benção, o novo
pároco da Missão de Laval, padre Bernard Bertrand,
para quem as romarias constituem “um gesto gratamente generoso do povo de S. Miguel.
O rancho, que está a passar por uma fase de reestruturaçäo, contou com uma centena de irmãos e irmãs
(é assim como se chamam as pessoas que o incorporam). Duarte Amaral é o novo mestre; António Moniz
continua sendo procurador das almas, enquanto que
para menino da cruz, contou com dois jovens: Fábio
Medeiros e Brian Medeiros. Outrossim, foi com muita alegria que vimos o poeta popular Manuel Luís de
regresso, desta vez como co-mestre.

Sou romeiro dos Açores
neste frígido Canadá,
dando a Deus louvores
pela vida que ainda me dá.
Fomos - cronista e João Carvalho, também de frágil
estado de saúde - na carrinha apoiada pela empresa
Alfred Dallaire e conduzida por João Rebelo, em algo
que vem fazendo há 23 anos, segundo nos disse.
Refira-se, entretanto e para que conste, que a Igreja
de St. Martin, em Laval, e a de St. Enfant-Jesus, em
Montreal, foram as únicas que não nos abriram as
portas para as nossas orações.

à frente da romaria, numa esquina qualquer, a ver se
cometíamos alguma infração, como, por exemplo,
atravessar a rua com a luz vermelha - o que, aliás, é
geralmente comum com os agentes em locais estratégicos.
Porquê? Aparentemente, por falta de alguma “gorjeta”.
Uma brincadeira de mau gosto ou uma (des)acomodação razoável?
A Nélia, ela própria irmã e agente da Policia de Laval, e o Mike Arruda, também agente da Polícia de
Montreal, ingloriamente tentaram todo o seu melhor
para disssuadirem os seus colegas. Já os agentes da
Polícia de Laval, que acompanharam o rancho até à
saída da Ponte Lachapelle, e os dos posto montrealense da Cremazie, tiveram comportamente exemplar.
Esta romaria é uma tradição de origem açoriana, de
maior expressão na Ilha de S. Miguel, por via dos
terramotos que arrasaram Vila Franca do Campo, em
1522 e 1563 . Entretanto, já vem sendo prática nas
ilhas Graciosa e Terceira, assim como em algumas
comunidades açorianas também, como é o nosso
caso.
José de Almeida e Silvio Machado, entre outros, em
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RECEITA DA SEMANA
Bifes de Vaca com molho de Café

Ingredientes:
Dificuldade:
Bifes de vaca (1 por pes- Preço:
soa); 2/3 colheres de café Tempo: 10 minutos
Portugal
forte; Sal e pimenta q.b.; Origem:
Pessoas: 1
2/3 cabeças de alho; Louro
q.b.; 70g de manteiga; Natas q.b.
Preparação:
Numa frigideira larga, leve a manteiga ao lume.
Depois de bem quente, frite os bifes, previamente bem temperados com sal, pimenta, 2 ou 3 dentes de alhos e algumas folhas de louro. Depois de
fritos, retire-os do lume. À gordura que ficou na
frigideira, acrescente as natas e deixe ferver um
pouco. Por fim adicione o café e deixe ficar por
mais cinco minutos ao lume. Sirva acompanhado
de uma salada mista e de batatas fritas às rodelas,
como se pode ver na imagem.

SUDOKU

3
S. Vicent-Ferrier; e Ildeberto Silva, a esposa e alguns
filhos, em Santa Cruz, voltaram a mostrar a sua sempre apreciada solidariedade de exemplares cristãos,
com a oferta de generosas merendas.
Bem hajam! Sem esquecer, evidentemente, todos os
outros benfeitores e apoiantes, cujos nomes foram na
altura mencionados pelo mestre do rancho.
Parabéns a todos os irmãos e irmães do Rancho,
com a expressão do meu maior reconhecimento pelas
preces que rezaram por mim e por outros doentes.
Até para o ano, se Deus quiser.

António Vallacorba
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HORiZONTAiS: 1. Cota, Amadas. 2. Olaia,
Atito. 3. Agiota, Raer. 4. Dar, Redobro. 5.
Atarefar. 6. Ré, Oc, Si, Or. 7. Socalcar. 8.
Esbarar, Epi. 9. Revi, Regiro. 10. Odiar, Remel. 11. Sarrão, Lapa.
VERTiCAiS: 1. Coador, Eros. 2. Olga, Ésseda. 3. Taira, Obvir. 4. Aio, Tocaiar. 5. Atracar, Rã. 6. Aer, Lar. 7. Ma, Descrer. 8. Atrofia, Gel. 9. Diaba, Reima. 10. Aterro, Prep.
11. Soro, Raiola.

Para o estado em que me encontro, enervei-me - e
muitos outros irmãos - demasiado com o comportamento de elementos da Polícia do posto de Cartierville, os quais, em vez de protegerem os elementos
do rancho, seguindo a nosso lado, escondiam-se mais
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SOLUçãO CRUZADAS:
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Uma Liga (pouco) portuguesa

A

Liga portuguesa de futebol é a
terceira da Europa com mais jogadores estrangeiros (52,8%). Chipre
(70,5%) e Inglaterra (58,5%) ocupam
os primeiros lugares, segundo o estudo
demográfico dos futebolistas na Europa, do Observatório dos Jogadores Profissionais de Futebol.
Os brasileiros (118) estão em maioria
no campeonato português, seguidos

por argentinos (18) e franceses (16).
De Portugal, a maioria dos jogadores
sai para a liga cipriota (47), seguindose o mercado romeno (19). Em Espanha, a nacionalidade lusa é a quarta
mais representada (13). O estudo revela também que os clubes portugueses
são dos que menos jovens aproveitam
para as formações principais.

Rumo ao Mundial
com bênção pascal

O

compasso da Páscoa benzeu, em
Penafiel, a moto com que Osvaldo Garcia partiu segunda-feira rumo
à África do Sul, onde o motociclista
pretende assistir ao primeiro jogo da
selecção no Mundial de futebol.
“Não sou religioso, mas já que o
compasso veio cá a casa, achei que
não tinha nada a perder se benzesse a
moto”, contou à agência Lusa o aventureiro de 52 anos, que vai percorrer
20.000 quilómetros entre Penafiel e o
país africano.

Nos 40 quilos de carga que leva na
AJP PR4, de 200 centímetros cúbicos e
fabrico totalmente português, Osvaldo
Garcia transporta 12 kg de ferramentas, uma tenda e umcolchão, um fogão
e “comida fácil a que só é preciso juntar água”.
Para actualizar o blog, Facebook e
Twitter – todos identificados com a designação “Osvaldo Garcia Rumo à Boa
Esperança” – durante a viagem, o motociclista leva também um computador
portátil.
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Finalmente… Sebastian Vettel
vence Grande Prémio da Malásia

D

esta feita e pela primeira vez em
três corridas na temporada, o
carro da Red Bull esteve verdadeiramente impecável e Sebastian Vettel, o
“menino-prodígio” conseguiu vencer o
GP da Malásia este domingo. De enaltecer o talento do jovem piloto ao subir
da terceira para a primeira posição já
na largada, fez uma prova perfeita e
segura, acabando por chegar ao lugar
mais alto do pódio. Para completar
a dobradinha da equipa austríaca, o
Australiano Mark Webber, o qual, tal
como o seu companheiro de equipa,
não teve qualquer problema com o seu
monolugar, nem tão pouco com os seus
adversários, para finalizar a corrida
em segundo lugar. Em terceiro, Nico
Rosberg conseguiu o primeiro pódio
da Mercedes, depois que esta equipa
alemã tomou o lugar da extinta Brawn
na Fórmula 1. Em seguida, e desta vez
não foi por acaso, apareceu a Renault
de Robert Kubica, que, assim como na
Austrália, fez uma boa largada e garan-

traseira do seu Mercedes. Ao todo,
oito pilotos não concluíram a prova.
No sábado e a contar para a melhor posição na linha de partida, Mark Webber, da Red Bull, tinha feito uma óptima volta debaixo de chuva e conseguiu
a sua segunda “pole position” em carreira. O piloto Australiano foi o único
a utilizar pneus intermediários e fez o
tempo de 1:49.327, mais de 1.3 seg.
melhor que Nico Rosberg, da Mercedes segundo nesta classificativa. Na segunda linha largaram Sebastian Vettel,
Red Bull, companheiro de Webber, e a
surpresa do dia Adrien Sutil da Force
Índia. Nico Hulkenberg da Williams,
largou em quinto e Robert Kubica em
sexto.
Barrichello, da Williams, ocupou a sétima posição da grelha de partida, tendo
ao seu lado o hepta-campeão mundial
Michael Schumacher, da Mercedes.
Webber chegou a correr o risco de
ser desclassificado ainda no Q1, pois,
com a chuva, demorou a conseguir um

tiu mais alguns preciosos pontos para
a sua equipa. A partir do quinto lugar,
chegaram os pilotos que mais tiveram
destaque. O Alemão Adrian Sutil, da
Force India, o qual segurou muitíssimo bem o Inglês Lewis Hamilton,
McLaren, depois deste ter efectuado
uma corrida digna de um campeão do
mundo, subindo no pelotão com umas
ultrapassagens à imagem de um grande
piloto, acabando a prova num brioso
sexto lugar. O Brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, conseguiu a sétima posição, após ter desalojado Jenson Button
com uma manobra impecabilíssima. O
Inglês da McLaren foi o oitavo, após
travar também um bom duelo com a
outra Ferrari, de Fernando Alonso. Até
que, faltando duas voltas para o fim da
corrida, o motor do carro do espanhol
“abortou”, impedindo-o de receber a
bandeira final e pontuar. “A caixa de
velocidades cedeu na volta de formação e fiquei sem embraiagem durante
toda a corrida, portanto, as travagens
depois das zonas muito rápidas eram
um pouco estranhas porque tinha que
reduzir e acelerar para a mudança
entrar. Resumindo, fiz a corrida mais
difícil da minha vida” dizia Fernando
Alonso no final da corrida. A finalizar os dez pilotos a pontuarem neste
Grande Prémio da Malásia estiveram
o Espanhol Jaime Alguersuari, da Toro
Rosso, o qual nos permitiu analisar o
seu grande talento ao longo de toda a
corrida e o Alemão Nico Hulkenberg,
da Williams, que arrecadou o seu primeiro ponto como piloto na F1. A prova também foi marcada por muitos
abandonos, entre eles Michael Schumacher com problemas na suspensão

tempo de volta que lhe credenciasse
à segunda parte do treino. Mas desse
mal sofreram os dois pilotos da Ferrari,
Fernando Alonso e Felipe Massa, além
de Lewis Hamilton, da McLaren, que
largaram do fundo. “Definitivamente,
não é o começo que desejávamos. Cometemos o mesmo erro, toda a equipa
em conjunto” dizia Filipe Massa. “Tínhamos como previsão de nenhuma
chuva para Q1, por isso esperámos
alguns minutos para sair, pensando
que a pista iria secar. Mas depois começou a chover muito, ninguém mais
conseguiu melhorar o seu tempo e nós
ficámos de fora” comentou Alonso. O
companheiro de Hamilton, Jenson Button, também largou do fim do pelotão.
O piloto Inglês conseguiu tempo para
avançar ao Q2. No entanto, rodou na
pista, precisou ser rebocado e, por isso,
não pôde participar na segunda fase da
classificação. A chuva que abundantemente caiu sobre o circuito durante o
período classificatório e a má estratégia da Ferrari e da McLaren, em demorarem a registar um bom tempo, seriam
a razão deste fundo de grelha dos principais protagonistas deste campeonato
mundial 2010.
Próximo encontro a 18 de Abril no
Grande Prémio da China.

Real vence Santander

C

ristiano Ronaldo festeja o golo do
companheiro argentino Gonzalo
Higuaín, na vitória (2-0) que o Real
Madrid conseguiu ontem frente ao Racing, em Santander. No Estádio El Sardinero, o jogador português também

voltou a marcar para a equipa “merengue”, ao converter uma grande penalidade cometida sobre si, logo aos 23
minutos. No próximo sábado, o Real
Madrid recebe o Barcelona.

Hélder Dias
Classificação final
1-Sebastian Vettel, RBR-Renault
2-Mark Webber, RBR-Renault
3-Nico Rosberg, Mercedes GP
4-Robert Kubica, Renault
5-Adrian Sutil, Force India-Mercedes
6-Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes
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Breves
Liverpool empata
O Liverpool, adversário do
Benfica na Liga Europa,
empatou (1-1) com o Birmingham na 33ª jornada da Premier League. Gerrard pôs
os “reds” em vantagem aos
46 minutos, mas a equipa
de Rafael Benítez permitiu
a igualdade dez minutos depois, quando Ridgewell marcou para a equipa da casa.
Águias voam
na Pontinha
O Benfica venceu o Torneio
Internacional de futebol da
Pontinha (sub-13), em Lisboa, ao derrotar o Inter de
Milão por 3-1.
Bota de Ouro
Lionel Messi já marcou 26
golos na liga espanhola, do
Barcelona. Igualou Wayne
Rooney, do Man. United na
luta pela Bota de Ouro.
Guimarães confia
na repetição
O presidente do V. Guimarães disse estar “confiante” na repetição do jogo
da Liga que perdeu com o
Sp. Braga (3-2). Os vimaranenses queixam-se de um
erro técnico do árbitro, que
mostrou o cartão vermelho
a Rodriguez e permitiu que
o jogador continuasse em
campo. “No Vitória queremos a verdade desportiva
acima de tudo”, justificou
Macedo da Silva.
Woods faz
treino surpresa
A uma semana do aguardado regresso, o golfista
Tiger Woods apareceu de
surpresa para treinar no
Augusta National. Com o
seu amigo Mark O’Meara, o
norte-americano jogou nove
buracos na sede do Masters
dos Estados Unidos. Woods
está afastado da competição desde o final do ano
passado, altura em que estalou o escândalo sobre as
suas traições conjugais.
CR9 entre os
mais influentes
Cristiano Ronaldo integra
os candidatos à lista das
100 personalidades mais
influentes de 2010 eleitas
pela revista Time. O presidente dos EUA, Barack
Obama, e os apresentadores de televisão Jay Leno
e Conan O’Brien são algumas das figuras na mesma
corrida que CR9.
Vitória em LA
qualifica Spurs
NBA. Os San Antonio Spurs
venceram os LA Lakers (81100) e estarão nos play-off
da Liga norte-americana de
basquetebol.

A análise da jornada 25

N

ada de novo nas terras
da liderança. O Benfica ganhou, Sp. Braga e F.C.
Porto também. Tudo na
mesma, portanto, com um
subtil diferença: há menos uma jornada para disputar. Os pontos em comum
entre os três primeiros não se ficam por
aqui. Todos entraram mal nos respectivos jogos e permitiram a vantagem no
marcador ao adversário. Depois, com
maior (Sp. Braga) ou menor dificuldade (F.C. Porto) lá conseguiram repor a
normalidade.
A figura da jornada é Yannick Djaló
Destes três jogos, merece especial
saliência o derby do Minho. Quente,
efervescente, polémico. Cinco golos,
quatro de grande penalidade, três delas favoráveis ao vice-líder do campeonato. O Vitória acabou a peleja apenas com sete jogadores em campo e o
presidente Emílio Macedo anunciou
de imediato a intenção
de protestar o jogo. Os
anos passam e a rivalidade ancestral entre os
dois emblemas do Minho permanece enraizada naquelas almas.
O momento da jornada 25 pertence a Falcao
Um pouco atrás na classificação, o
Sporting solidificou o quarto posto. A

maior goleada da época seguiu o rasto
de um anúncio oficial: Carlos Carvalhal não ficar em Alvalade na próxima época. A reacção foi um misto de
revolta e noção de dever cumprido. O
treinador pode sair, mas sai com muitos pontos marcados na consideração
dos adeptos leoninos.
Dos assumidos candidatos ao quinto
lugar, preenchido pelo V. Guimarães,
só o Nacional venceu. O escanzelado
1-0 contra o Leixões deixou os insulares no oitavo lugar, atrás do P. Ferreira e do Leiria (ambos empataram) e
a quatro pontos dos minhotos. A luta
promete.
A frase da jornada 25 é de Di María
Na zona escura da tabela, o moribundo
Belenenses alimentou-se de um ponto
na Mata Real e continua subnutrido.
Tal como o Leixões, aliás. Os matosinhenses, 15º na ordem da Liga, estão a
seis pontos da salvação quando há apenas 15 pontos em disputa. Longe, bem longe,
vão os tempos de Beto,
Wesley, Bruno China e,
já agora, José Mota. No
Mar, a chicotada psicológica só agudizou os
males da equipa.
Olhanense, Académica
e V. Setúbal estão, por
isso, relativamente descansados nos
lugares acima da linha-de-água.

Castigos: 40 dias para Rui
Costa, 45 para Carlos Freitas

A

Comissão Disciplinar da Liga determinou a suspensão por 40 dias
de Rui Costa, director desportivo da
Benfica SAD, na sequência dos incidentes ocorridos no jogo entre o Sp.
Braga e o Benfica, relativo à 9ª jornada. O dirigente do futebol encarnado
foi também castigado com multa de
1250 euros por ofensas a João Gomes,
director-geral da SAD bracarense.
Nas deliberações do plenário da última quarta-feira, a CD da Liga puniu
também Rui Costa e João Gomes com
multa de 500 euros, por violação do artigo relativo a “acesso e permanência
no recinto de jogo e balneários”.
Por sua vez, Carlos Freitas, director
desportivo do Sp. Braga, SAD, foi também punido com 45 dias de suspensão
e multa de 1500 euros, por “lesão da

honra e reputação” da CD da Liga e do
seu presidente, Ricardo Costa, em declarações publicadas em vários órgãos
de Comunicação Social, na sequência
dos castigos aplicados a Vandinho e
Mossoró. Das restantes decisões do
CD da Liga, refira-se que o Marítimo
foi multado em três mil euros devido à
presença irregular de Mitchell Van der
Gaag no banco de suplentes, no seu
jogo de estreia com a Académica, e o
U. Leiria foi punido com mil euros de
multa, devido à presença de duas pessoas não autorizadas no túnel de acesso
aos balneários, no U. Leiria-Nacional.
António Silva Gomes, presidente do
Penafiel (II Liga) foi castigado com 50
dias de suspensão e 750 euros de multa
por ofensas ao árbitro do jogo PenafielFreamunde.

Sporting descarta Villas-Boas

O

treinador do Sporting na próxima
época não vai ser André VillasBoas, actual técnico da Académica, informou ontem o clube à Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários.
A SAD leonina justifica que emitiu

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

o comunicado devido à “especulação
jornalística que se tem verificado sobre quem irá suceder a Carlos Carvalhal no comando técnico da equipa
profissional”.
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coordenação de joão mesquita -

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

64
58
53
41
36
34
33
32

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

RESULtADOS
Sexta-feira (02 Abr)
Sp. Braga-V. Guimarães
Nacional-Leixões
Sporting-Rio Ave
Sábado (03 Abr)
Olhanense-V. Setúbal
P. Ferreira-Belenenses
Académica-U. Leiria
FC Porto-Marítimo
Segunda-feira (05 Abr)
Naval-Benfica

30
29
28
25
24
24
18
15

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

Sexta-feira (09 Abr)
Naval-Nacional
Sábado (10 Abr)
U. Leiria-Sp. Braga
Rio Ave-FC Porto
Domingo (11 Abr)
Leixões-P. Ferreira
Marítimo-Belenenses
V. Guimarães-Olhanense
Segunda-feira (12 Abr)
V. Setúbal-Académica
Terça-feira (13 Abr)
Benfica-Sporting

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

calDeNSe
Experiência
competência
Moda

A
V
P
8
3
0
6
6

TEL.: 514-849-1047
ViCTOR LUCAS

66 DULUTH ESTE, MONTREAL
UEFA Europa League

Atlético Madrid - Sporting
Benfica - Marseille

1ª mão

2ª mão

2-1

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-Portimonense
3-S. Clara
4-Oliveirense
5-Feirense
6-Aves
7-Trofense
8-Freamunde

P J V E D
46 25 14 4 7
44 25 13 5 7
43 25 11 10 4
42 25 12 6 7
41 25 11 8 6
37 25 9 10 6
33 25 9 6 10
32 25 8 8 9

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

P J V E D
32 25 8 8 9
31 25 7 10 8
31 25 7 10 8
30 25 6 12 7
26 25 6 8 11
26 25 5 11 9
24 25 5 9 11
17 25 4 5 16

II Divisão Portuguesa
Zona Norte
1-Moreirense
60
2-Tirsense
44
3-Gondomar
43
4-Vizela
42
5-Sp. Espinho
36
6-AD Lousada
32
7-Ribeirão
31
8-Boavista
30
9-Paredes
30
10-Padroense
30
11-Vianense
29
12-Aliados Lordelo 28
13-Merelinense
28
14-Lusitânia
Lourosa
24
15-Vieira
15

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

48
46
43
42
42
41
36
35
35
32
31
31
30
28
27
22

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

65
44
44
41
41
40
40
39
38
37
31
28
28
22
22
3

III Divisão Portuguesa
Série A

Série b

Série c

Subida
1-Mirandela
26
2-Bragança
24
2-Macedo de Cavaleiros 24
4-Maria da Fonte
20
5-Limianos
18
6-Valenciano
18

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

23
22
21
21
21
18

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

25
21
20
20
19
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-Rebordosa
2-Torre Moncorvo
3-Leça
4-Serzedelo
5-Infesta
6-Pedrouços

19
18
17
15
14
7

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

20
19
18
16
14
5

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

28
26
25
22
22
16

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

31
30
22
20
18
18

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

27
24
22
21
20
20

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

19
18
16
11
7
5

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

17
16
15
11
10
8

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

19
16
15
12
10
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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14º presidente de portugal 1974
ANTóNIO DE SPíNOLA
ilitar português, natural de Santo
André (Estremoz). Foi Presidente da República de 15 de Maio de 1974
a 30 de Setembro do mesmo
ano. Fez os estudos secundários no Colégio Militar. Em
1928, ingressou na Escola do
Exército, seguindo o curso de
cavalaria, concluído em 1933
com promoção a alferes. Atingiu grande fama no desporto
hípico e dirigiu, durante alguns anos, a
Revista de Cavalaria.
Em 1939, tornou-se ajudante de campo
do comando da Guarda Nacional Republicana e, em 1941, partiu para a frente
russa (II Guerra Mundial) como observador das movimentações da Wehrmacht (exército alemão) no início do cerco
a Leninegrado.
Em 1961, em carta dirigida a Salazar,
ofereceu-se como voluntário para Angola. Notabilizou-se no comando do batalhão de cavalaria N.º 345, em Angola,
entre 1961 e 1963. Em 1968, foi nomeado governador da Guiné-Bissau, cargo
que exerceu até 1973, tendo sido um dos
principais responsáveis pelo esforço de
democratização daquele território. Após
a invasão de Conacri (República da
Guiné), em 1970, e a rejeição de negociações com o PAIGC (1971), regressou
à contestação do regime com o seu livro
Portugal e o Futuro, que seria publicado em Fevereiro de 1974, tendo vindo
a exercer influência no desencadear do
golpe militar de 25 de Abril desse ano.

M

Em Janeiro de 1974, tinha assumido
funções de vice-chefe do Estado-maior
General das Forças Armadas. Foi demitido desse cargo, juntando-se ao
Movimento das Forças Armadas (MFA), com presença no
posto de comando da revolução
de 1974, no quartel da Pontinha
(Lisboa). Foi nomeado presidente da Junta de Salvação Nacional (JSN) ao lado de Costa
Gomes e de outros cinco generais. Este
órgão máximo de poder decidiu pela sua
designação para presidente da República, funções que desempenhou até 30 de
Setembro de 1974, dia em que apresentou a sua demissão do cargo. A orientação esquerdista que a vida política
nacional assumia, após a sua demissão,
levou-o a envolver-se no golpe militar
de 11 de Março de 1975, com o objectivo de travar o avanço do Partido Comunista Português (PCP). Spínola saiu
derrotado, sendo obrigado a procurar
refúgio em Espanha. Posteriormente,
veio a criar um movimento de resistência anti-comunista, o Movimento Democrático para a Libertação de Portugal
(MDLP), dissolvido após o 25 de Novembro de 1975, quando os militares da
esquerda moderada do MFA derrotaram
militarmente o sector pró-comunista
das Forças Armadas. Nomeado general
em 1969, foi promovido a marechal em
1981. Em 1987, foi designado chanceler
das ordens militares e Grã-Cruz da Torre e Espada.

15º presidente de portugal 1974-1976

FRANCISCO DA COSTA GOMES
residente da República Portuguesa
entre 1974 e 1976, natural de Chaves. Formou-se em Matemática na Universidade do Porto (1944). Ingressou
no corpo do Estado-Maior do Exército,
tendo sido designado para missões em
diversos organismos da NATO. Desempenhou funções de subsecretário de Estado do Exército entre 1958
e 1961 e ascendeu a general
em 1968. Teve uma acção de
relevância na África portuguesa, onde exerceu cargos
de segundo-comandante e
comandante militar de Moçambique (1965-1969) e
comandante-chefe das forças
armadas em Angola (19701972).
Foi nomeado chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
em 1972, vindo a ser exonerado, em
Março de 1974, por motivos políticos
associados à publicação do livro de António de Spínola, Portugal e o Futuro. O
livro criticava a política ultramarina do
governo e foi, pela importância política
e militar do seu autor, um dos elementos fundamentais que levou à queda do
regime de Oliveira Salazar e Marcello
Caetano. Costa Gomes, ao dar um parecer positivo em relação à publicação
do livro, inibiu a censura de o proibir,
o que permitiu a sua ampla divulgação
em todo o país. Foi um dos sete militares que compuseram a Junta de Sal-
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vação Nacional, que governou o país
logo após a revolução de 25 de Abril de
1974. Primeira escolha para Presidente
da República do novo regime, devido
à sua posição na hierarquia militar, recusou o cargo em favor de Spínola, que
considerava reunir melhores condições
para o seu exercício. Voltou, então, a
exercer as funções de Chefe
do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, entre Abril e
Setembro de 1974. Nessa altura, foi obrigado a assumir o
cargo de Presidente da República, após a demissão de Spínola, num período conturbado
da vida política portuguesa.
É hoje reconhecido o seu papel fundamental no equilíbrio
entre forças político-militares
opostas, que, pelo seu radicalismo, quase levaram o país à guerra civil. Em
1976, abandonou o cargo, após as primeiras eleições presidenciais do pós-25
de Abril, que colocaram o general Ramalho Eanes na presidência. Em 1980,
foi distinguido com o título de marechal.
Personalidade controversa, foi sendo
acusado por políticos de cores opostas,
das mais diversas intenções. No anterior
regime foi um dos militares portugueses
de confiança dos EUA, partilhando segredos da NATO a que poucos tinham
acesso, facto que o levou a ser associado
aos interesses dos EUA.
© 2001 Porto Editora, Lda.

