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fartos da rotina 
quotidiana 
É a história duma família inglesa de 

Norfolk, Inglaterra, que vendeu 
casa e carro e compraram num auto-
carro para percorrer países da Europa. 
Actualmente estacionada, temporaria-
mente, em Portugal, no Parque Natural 
de Montesinho. São os nómadas moder-
nos. Há quem lhes diga que são loucos e 
criticam-nos por tomarem tal decisão... 
abandonarem uma vida estável, o con-
forto duma casa e empregos estáveis 
e bem remunerados. Boss, o marido, 
Kaz, a esposa, e Cherry, a filha, vêem-se 
como “os nómadas dos tempos moder-
nos” e consideram que trocar uma habi-
tação de cimento, em Inglaterra, por um 
lar num autocarro transformado em casa 
que permite viajar por toda a Europa e 
não só. “É uma forma romântica e di-
vertida de encarar a vida”, dizem eles.
Em 2008, a família deixou tudo para 

trás em Norwich (Inglaterra), vendeu 
casa e carro e, na companhia de dois 
cães, e mais três que entretanto recolhe-
ram pelo caminho, fizeram-se à estrada 
para uma jornada guiados pelos poder 
do sol e do biodisel na ‘Boudicca’, “é o 
nome da casa/autocarro, através do qual 
prestam homenagem à antiga rainha 
celta da Vitória que viveu em Norfolk”, 
explicou Kaz. 
Estacionados num parque de um su-

permercado, onde foram fazer compras, 
pois os nómadas também comem, mes-
mo que vivam sob o poder e a influência 

25 de Abril
Uma missão clara e definida
Numa análise amarga, 

mas verdadeira do nosso 
povo no atraso decadente dos 
portugueses há uma certa ino-
cência, no que se passa nestas 
paragens como um verdadeiro 
milagre: O milagre negativo.
Refiro-me à nossa dificuldade 

de organizar, de programar, de lutar de-
cididamente pelo concreto, cito o nosso 
culto permanente pelo sobrenatural, a 
nossa esperança continuada de sempre 

Apagou-se a explosão de energia cria-
tiva que, embora com excessos com-
preensíveis após quarenta e oito anos 
de mordaça, então se verificou. Reins-
talaram-se o oportunismo acomodatí-
cio, a corrupção e a ambição do poder.
Existe uma democracia formal que, 

todavia, não resolve aqueles que se 
podem considerar os mais graves pro-
blemas nacionais. A insegurança no 
emprego persiste, novos surtos de emi-

1080 milhões de euros
em ajudas financeiras

vir a aparecer um Messias que 
nos salvará de apuros, seja ele 
D. Sebastião ou a virgem de 
Fátima.
Tudo isto e mais me volta 

agora ao espírito depois de 
passados já 36 anos sobre a 
Revolução dos Cravos. E esse 

rememorar traz a resposta para a per-
gunta que muitas vezes ponho a mim 
próprio: Como foi possível que o 25 de 
Abril se transformasse “Nisto”?
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VOiX-VOZeS-VOiCeS lUSOPHONeS
“… uma celebração da língua e literatura contemporânea portuguesas, 
em colaboração com o Festival Internacional de Literatura Montreal 
Metropolis Bleu”. Este festival tem o prazer de convidar a comunidade 
para este evento. Sexta-feira, 23 de Abril às 20h na Galerie Off Inte-
rarts, 5145 Boulevard Saint Laurent, Montreal. Convidados especiais: 
Anthony de Sá, Lídia Jorge, Onésimo T. Almeida. Música: Valodys em 
Pessoa. Sábado, 24 de Abril às 11h na Missão Santa Cruz 
Domingo, 25 de Abril - 11h00 e às 13h00 Mesa redonda: “Ler o Mundo 
em Português” no Festival Metropolis Blue situado no 777 rua Univer-
sity, Delta Centre-Ville Hotel, eventos gratuitos. 
Para mais informações: inesfaroaraujo@hotmail.com.

da natureza. Este casal, segundo manifestaram, já du-
rante a sua juventude, sempre gostaram de viver o mais 
próximo possível da natureza, longe da confusão hu-
mana. “Odeio uma vida super estruturada – as pessoas 
andam todas a correr, não se sabe bem para onde...”, 
recorda o marido. Esposa ex-bancária e marido ex-mo-
torista. Kaz trabalhava num banco, Boss era motorista 
de pesados, Cherry, a filha, era estudante, agora não vai 
à escola mas aprende as lições dadas pelos pais – “e 
porque viajar também é uma forma de aprender, mais 
enriquecedora porque viaja e tem muitas experiências, 
conhece pessoas e outras culturas e aprende línguas”, 
diz a mãe. Estavam insatisfeitos com a vida monóto-
na  de todos os dias – aquela rotina quotidianamente, 
que se torna numa vida aborrecida a qual algumas pes-
soas têm dificuldade em ultrapassar – é sempre aquela 
velha história: uns aborrecem-se com o tédio e outros, 
infelizmente, queixam-se das muitas horas de trabalho 
para ganharem o pão de cada dia. Kaz recorda que só 
depois do falecimento da mãe puderam tomar a decisão 

fartos da rotina quotidiana
de embarcar nesta aventura sobre rodas. “Era agora ou 
nunca. Precisávamos de partir e o tempo estava a passar. 
Há anos que tínhamos este sonho, por isso não foi difícil 
fazer a decisão. Optámos pelo autocarro porque, como é 
grande, serve de casa, temos tudo que se pode ter dentro 
de uma casa normal, até um duche e máquina de lavar,” 
conta a esposa com ar de quem se sente feliz.
Esta aventura já os levou  a vários países da Europa 

incluindo a República Checa, à Transilvânia e a várias 
cidades de Espanha. Há mais de um mês que estão em 
Portugal e garantem que adoram o país e a sua gente. “O 
país é lindo e o clima é ameno e as pessoas são extrema-
mente simpáticas. É um ambiente maravilhoso. Temos 
sido muito bem tratados pelos habitantes”, justificou a 
esposa.“Depois de Portugal, a próxima paragem será 
a Roménia e a Bulgária e o objectivo do itinerário é de 
percorrer todos os países da Europa e todos os outros 
desde que consigamos a visa para entrar”, adianta o 
marido. 

Augusto Machado

FeSTA dA TUliPA
O Clube Oriental Português de Montreal organiza a festa da Tulipa no 
sábado 24 de Abril pelas 19h00 com a animação de Jimmy Faria e 
haverá uma surpresa. Informamos também que há jantares todas as 
sextas-feiras. Para mais informações: 514-342-4373.

25 de abril – Uma missão clara e definida
gração com os portugueses a procurarem no estran-
geiro a vida digna que o país lhe recusa, as graves si-
tuações da saúde, da educação e da justiça continuam 
por solucionar. A independência nacional mantém-se 
fortemente sujeita a condicionalismos externos e a 
estagnação medieval das mentalidades mantém-se. 
Será que a mediocridade até no jornalismo de gara-
gem, com demagogia que não é ingénua, em especial 
porque são pedagogicamente intoleráveis para as ge-
rações mais jovens, que daqueles negros tempos ape-
nas tem um conhecimento diferido, através do que 
ouvem e do que lêem, tem de ser forçosamente uma 
constante histórica da nossa vida? Nem o clube dos 
sábios em Portugal , com salários e reformas milio-
nárias, dolorosas para a economia não viram chegar 
o desastre conduzido pelas derivas populistas da eco-
nomia liberal que gerou um fosso entre expectativas 
e realidades.   Os trabalhadores com uma experiência 
de resistência sofrida têm enfrentado os ataques mais 
violentos com serenidade. A sua defesa passa também 
pela desmontagem das mistificações, engenhosas ou 
grosseiras, vindas de uma classe de administradores 
que em nome da entidade patronal de má consciência 
moral os acusa de falta de produção. Quem assegura 
os milhões anuais em prémios para os sábios, com 
tanta falta de produção?... Quem faz a lista de empre-
gos disponíveis aos milhares, oferecendo entre 3 e 5 
Horas de trabalho por dia “salário mínimo” que não 
permite pagar a uma pessoa para guardar os filhos en-
quanto trabalha?... Procurando as más consciências, 
lançar dúvidas e deixando assim implícita a ideia de 
que ninguém quer trabalhar! No plano internacional, 
gigantescas somas de dinheiro foram postas à dispo-
sição das mesmas instituições dos mesmos sábios e 
podemos dizer o mesmo do FMI. No Québec o se-
nhor Lucien Bouchard em nome do clube dos sábios, 
também gosta de dizer que não se produz o neces-
sário!... O “Messias” Michael Sabia, está a salvar a 
“Caisse de Dépôt do Québec” depois de ter recebi-
do em 2008 um prémio de 21 milhões de dólares da 
companhia, Bell Canada Entreprises. Servem estes 
exemplos para dizer que o capitalismo selvagem não 
tem fronteiras.
Tudo isto é, em termos gerais, presenciado pacífica 

e apaticamente pelo povo. Esta profunda irresponsa-
bilidade colectiva reforça a esperança congénita no 
Messias salvador.

Continuação da página 1
O nosso povo continua a preferir que alguém, de ar 

ascético e convicções firmes, decida unilateralmente 
o destino comum em vez de ele ser delineado e parti-
cipadamente nos seus grandes objectivos. Mantém-se 
a habitual demissão perante o definir um futuro que 
é de todos. A verdade objectiva não tem nada a ver 
com tais subtilezas. Pugnamos para que prevaleça a 
justiça salarial para todos os trabalhadores em função 
da capacidade financeira de cada empresa e da com-
petência profissional de cada caso e assim ninguém 
suscita a indignação.
Terá sido para isto que os Capitães de Abril, fizeram 

a Revolução: NÃO!
Com todos os erros, mais ou menos graves, com 

toda a inexperiência, foram afinal os únicos que con-
cretizaram alguma coisa:
Acabaram com a guerra colonial; realizaram uma 

descolonização que não foi a desejada mas a permi-
tida pelas circunstâncias; instauraram a democracia; 
devolveram o poder aos civis e retiraram-se da cena. 
A partir daí os políticos profissionais instalaram-se e 
a degradação retomou o seu implacável ritmo.
Mas é indispensável que os portugueses acordem e 

sacudam a apatia, recriem o 25 de Abril, façam re-
nascer a esperança. Temos de descer à realidade e 
lutar denodadamente pelo concreto, de nos empenhar 
a fundo nas batalhas do desenvolvimento harmóni-
co da saúde, cultura, pobreza e ambiente. Definir por 
nós próprios o futuro que é de todos e com respeito 
pela natureza, caso contrário seremos nós seres hu-
manos a desaparecer.
Há que dizer não aos que jogam nos bastidores, à 

demagogia, aos corruptos, aos que sobrepõem a he-
gemonia partidária ao interesse nacional.
Há que mudar o rumo da História, uma História fei-

ta de glórias fugazes e de permanente miserabilismo. 
Era esse, afinal, o objectivo da Revolução.
Mas no fundo, aqueles que o fizeram continuam a 

pensar que valeu a pena, continuam a sentir que den-
tro de si o espírito de Abril está vivo. Talvez, afinal, 
ele seja apenas um fantasma.
Porém o tradicional culto lusitano pelo sobrenatu-

ral nos leve a acreditar firmemente em fantasmas. Ou 
não fossemos, também e acima de tudo, genuinamen-
te portugueses… 

Manuel de Sequeira Rodrigues

POeSiA

viva o 25 de abril
E o sonho fez-se gente… Em ondas de alegria

O povo ressurgiu e invadiu as ruas
Vivendo intensamente a luz daquele dia,

Sentindo que, no céu, as nuvens eram suas.

Os cravos que floriam, rubros como sangue,
Nos canos das G-3, no peito dos soldados,
Marcavam o destino duma Pátria exangue
Perante novos rumos há muito desejados.

O sonho era senhor! Viver, valia a pena!
Vibrava em cada peito a Grândola morena,
As lágrimas corriam, a luz era verdade…

O medo já morrera. Cantava-se, em delírio,
O fim da ditadura, o termo do martírio,
E o povo, inebriado, vivia a Liberdade.

Manuel de Sequeira Rodrigues

Indiquei no meu texto da semana passada sobre a conferência do 
Prof. Dr. Moura Sobral, de que Santa Catarina tinha vivido no século 
XII. Como o atento leitor compreendeu, tratou-se de um lapso ocorrido 
no momento de bater o texto. Na realidade a Santa vivei entre o século 
III e IV da nossa Era. Junto pequena explicação biográfica sobre a dita 
Santa casamenteira… Nascida em Alexandria, duma família nobre, 
Santa Catarina converteu-se ao cristianismo após uma visão. Jesus, 
movido pelo seu fervor, contratou um casamento místico na presença 
de Maria e da Corte Celestial. Muito inteligente, ela estudou com os 
melhores professores cristãos e dizem que ela foi capaz de demonstrar 
aos 50 principais filósofos do Alexandria a vaidade dos ídolos e a 
falsidade de sua fé, conseguindo convertê-los todos. Impressionado, 
o imperador Maximiliano propôs-lhe casamento real, que ela recusou 
por lealdade para com o seu marido místico. Humilhado, o imperador 
fê-la sofrer o suplício da deslocação dos membros sem sucesso, e 
o da roda do martírio de que sai ilesa. Ela acabou decapitada a 25 
de Novembro de 307 tornando-se a única santa do Paraíso a ter três 
auréolas: a branca das virgens, a verde dos doutores e a vermelha dos 
mártires. Santa Catarina é agora a padroeira das raparigas casadoiras, 
mas também dos teólogos, filósofos, oradores, advogados, estudantes, 
moleiros, canalizadores, costureiras ... A tradição de Santa Catarina 
existe desde a Idade Média. Nessa época, as meninas de 25 anos que 
ainda não eram casadas usavam uniformes e chapéus extravagantes 
e iam em procissão até uma estátua de Santa Catarina para a decorar 
com flores, fitas, chapéus ... Elas imploravam a Santa Catarina, na 
esperança de encontrar um marido! RM

reCiTAl JOSé AFONSO
Filipe Batista junto com a MÚSICA FIGURATA organizam um recital de 
José Afonso no domingo, 25 avril às 17h na Petite Chapelle Saint-Lou-
is, 4230 rua Drolet (norte da rua Rachel este), Montréal com o apoio 
da Cátedra de l’Université de Montréal. 
informações e reservações: filipe Batista 450-443-1306

CeNTrO COMUNiTÁriO SANTA CrUZ
Na Igreja da Clark, quem poderá informar? 1-Primeiro e último Bap-
tismo; 2-Primeiro e último Casamento; 3-Primeiro e último funeral.Se 
puder informar, telefone para a secretaria para o 514-844-1011

CeNTrO de ACçãO
SOCiO-COMUNiTÁriA de MONTreAl
O CASCM organiza uma excursão a Ottawa, dia 13 de Maio, ao festi-
val das tulipas. Uma visita guiada à residência da Governadora Geral 
do Canadá fará também parte do programa do dia. O autocarro sai do 
CASCM às 7h45 e regressa às19h. informações: 514-842-8045.

CArlOS dO CArMO
CANTA ArY dOS SANTOS
24. ABRIL | BARREIRO, PARQUE DA CIDADE
No âmbito das comemorações do 25 Abril pela cidade do Barreiro, Carlos 
do Carmo apresenta um espectáculo de homenagem a José Carlos 
Ary dos Santos (1937-1984), em que o alinhamento é inteiramente 
composto por temas da autoria do poeta. Em palco, Carlos do Carmo 
terá a companhia de Paulo Soares (guitarra portuguesa), Carlos 
Manuel Proença (viola), Fernando Araújo (baixo) e de um convidado 
muito especial: o compositor e pianista Bernardo Sassetti. Amigo 
íntimo do poeta, Carlos do Carmo é um dos artistas portugueses que 
mais cantou Ary dos Santos ao longo dos anos. Facto bem patente 
na sua discografia, como é exemplo máximo o disco “Um Homem na 
Cidade” (1977), cujas letras são todas assinadas pelo autor. Passados 
25 anos da morte de um dos maiores poetas e letristas que Portugal 
viu nascer, Carlos do Carmo continua a imortalizar a memória de um 
dos grandes nomes da cultura portuguesa, dando voz a inúmeras das 
suas mais belas canções, como “Um Homem na Cidade”, “Cacilheiro”, 
“Retalhos” ou “Estrela da Tarde”.
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Deixem falar as vítimas
Dois milhões de canadianos ou seja, 

um em cada dez, afirmam conhe-
cer pessoalmente uma vítima de agres-
são sexual, de um padre da Igreja cató-
lica, segundo uma sondagem feita por 
Ipsos-Reid a que Lapresse fez alusão 
recentemente.
A maioria dos canadianos, 58% pen-

sam que o Papa Benoit XVI “perpetua 
um clima de silêncio e de camuflagem 
a propósito dos padres pedófilos”. A 

proporção atinge 68% no Québec, a 
principal província católica do país. A 
sondagem foi efectuada após um novo 
escândalo, que atinge a credibilidade 

do Papa. 
Os dois terços dos Canadianos e uma 

maioria de católicos estão insatisfeitos 
da maneira que a Igreja Católica gera 
os casos de pedofilia no seu seio. Esta 
insatisfação é mais pronunciada nas 
pessoas educadas e de classe média.
As opiniões dividem-se quando uns 

pensam que os escândalos de pedofilia 
que atingem a Igreja são ligados à ho-
mossexualidade enquanto que outros, 

pelo contrário, dizem que certos 
estudos mostram não haver qual-
quer relação entre a orientação 
sexual e a pedofilia.  
O certo porém, é que se conhe-

cem alguns casos deste tipo no 
meio português na província do 
Québec, mas que os familiares 
insistem em contrariar o desejo 
das vítimas de se manifestarem. 
Ora, trata-se duma questão de 

consciência que deve superar 
qualquer outra consideração, a fim de 
se impedirem repetições onde esses ob-
jectores poderão sentir-se cúmplices.

peixe em lisboa
volta às origens
Depois de ter recebido mais de 22 mil visitantes 

este ano, o Peixe em Lisboa vai regressar ao Ter-
reiro do Paço, em 2011. “Voltará a ser realizado no 
mês de Abril”, no “Páteo da Galé, no renovado Ter-
reiro do Paço”, garantiu a organização.
Na terceira edição, que terminou no Pavilhão de 

Portugal, no Parque das Nações, o evento recebeu um 
total de 22.100 visitantes, mais 500 que no ano pas-
sado. No final, a organização– Associação Turismo 
Lisboa, com apoio da Câmara de Lisboa e Turismo 
de Portugal – salientou a “afluência de público para 
assistir às apresentações de cozinha ao vivo protago-
nizadas por chefes nacionais e estrangeiros”.
Com 12 estabelecimentos a participar, este ano hou-

ve “um número assinalável de degustações nos res-
taurantes da Grande Lisboa que estiveram em fun-
cionamento contínuo no evento”.
Para a organização, “a terceira edição comprovou a 

importância que o evento já ganhou no contexto na-
cional, bem como a reputação e interesse crescentes 
no contexto internacional”.

condenado a 18 anos 
e meio de prisão
homem que matou
e congelou a mãe
O  Tribunal Judicial de Pombal condenou, se-

gunda-feira, a 18 anos e seis meses de prisão 
o homem que, em 2008, matou a mãe, esquartejou 
o corpo e guardou-o na arca frigorifica durante seis 
meses. O corpo foi descoberto em Agosto de 2009 
pelos militares da GNR. De acordo com a presidente 
do colectivo de juizes, Maria João Velez, “o arguido 
agiu de livre vontade e a intenção de matar a mae”. 
A magistrada referiu-se à doença de que sofre Abel 
Ribeiro (psicose de distúrbio bipolar), contudo, fri-
sou que “na altura dos factos, o arguido não esta-
va “descompensado”. Abel Rodrigues vivia com a 
mãe, Maria Dias Leal, em Albergaria dos Doze, na 
zona de Pombal. Discussões frequentes entre mãe 
e filho terão estado na origem do crime. De acordo 
com fontes policiais, terá sido num desses confron-
tos que o arguido estrangulou a progenitora e, “para 
evitar cheiros, cortou-o de forma a que coubesse na 
arca frigorífica”. Maria Dias Leal não era vista des-
de Agosto de 2008. Em Junho de 2009, militares da 
GNR arrombaram a porta da casa de Abel Rodrigues 
e descobriram o cadáver na arca frigorífica.

MiLHARES NO
úLTiMO ADEUS
Mais de 150.000 pessoas 
participaram em Cracóvia 
nas cerimónias fúnebres do 
presidente Lech Kaczynski 
cujos restos mortais foram 
sepultados na catedral de 
Wawel, ao lado de monar-
cas e outras figuras históri-
cas da Polónia.

“É portugal que cria o
maior problema à Zona euro”
Apesar dos apelos de Teixeira dos 

Santos, as comparações de Portu-
gal à Grécia não páram. Desta vez foi 
Ambrose Evans-Pritchard, editor de 
economia do “Telegraph”, que afirmou 
que “é Portugal e não a Grécia, que 
coloca o maior problema existencial à 
Zona Euro”. Segundo um artigo publi-
cado na edição de domingo no jornal 
britânico, se é certo que Portugal não 
escondeu tanto o défice como a Grécia, 
também é verdade que desrespeitou 
mais as regras da União Monetária Eu-
ropeia. O autor refere que Portugal tem 
uma dívida total acumulada equivalen-
te a 239%, contra 123% na Grécia e que 
os dois países continuam ser potenciais 
alvos de especuladores financeiros. 

Evans-Pritchard lembra ainda os aler-
tas dos economistas Nouriel Roubini e 
Simon Johnson, que afirmam que Por-
tugal será o próximo país a entrar em 
falência e que pode mesmo ser obri-
gado a deixar a moeda única, uma vez 
que a Alemanha não deverá resgatar 
o Estado português, tal como sucedeu 
com a Grécia. No entanto, Teixeira dos 
Santos reitera que o “risco de Portugal 
não é comparável ao da Grécia”. Na 
semana passada, o ministro das Finan-
ças acusou a imprensa internacional de 
fazer uma leitura enviesada dos dados 
macroeconómicos de Portugal, pedin-
do que avaliassem as medidas do Go-
verno antes de se pronunciarem sobre 
Portugal e o Orçamento do Estado.

TVi COM NOVO DiRECTOR 
DE PROGRAMAS
André Cerqueira é o novo 
diretor de programas da TVI, 
substituindo Luís Cunha Ve-
lho, que tinha assumido a 
direção de programas pro-
visoriamente desde Agosto 
de 2009. O novo Director de 
Programas da TVI, que as-
sume de imediato as suas 
novas funções, manterá 
em acumulação o cargo de 
Director-geral da Plural Por-
tugal. Segundo uma nota da 
Administração e Direcção-
geral da TVI, a nomeação 
de André Cerqueira surge 
no âmbito da reorganiza-
ção em curso iniciada com 
a entrada em funções do 
novo Director-geral da es-
tação, João Cotrim Figuei-
redo. Para a administração 
da estação de televisão de 
Queluz, a integração de An-
dré Cerqueira na TVI repre-
senta “uma mais valia para 
a empresa, bem como uma 
aposta no reforço da trans-
versalidade” que pretende 
incrementar entre as dife-
rentes empresas do Gru-
po que actuam na área de 
conteúdos. Na mesma nota, 
a Administração e Direcção-
geral da TVI refere que Luís 
Cunha Velho manterá as 
demais funções que de-
sempenhava até à data, no-
meadamente a Direcção de 
Coordenação de Antena e 
Meios de Produção da TVI.

VALE E AZEVEDO
O Tribunal Superior de Jus-
tiça de Londres [High Court] 
decidiu adiar pela sexta vez 
a análise do recurso do ex-
presidente do Benfica Vale e 
Azevedo contra o pedido de 
extradição feito pela Justiça 
portuguesa. A apreciação 
do recurso da extradição 
de João Vale e Azevedo foi 
adiada agora para Junho, 
provavelmente para o dia 
22, disse fonte judicial. João 
Vale e Azevedo é objecto de 
um pedido de extradição pe-
las autoridades portuguesas 
para cumprir uma sentença 
de sete anos e seis meses 
de prisão pelos crimes de 
falsificação e burla qualifi-
cada no “caso Dantas da 
Cunha”. Um mandado de 
detenção europeu foi emitido 
a 11 de Junho de 2008, ao 
qual o juiz Nicholas Evans 
deu provimento a 27 de No-
vembro do ano passado no 
Tribunal de Magistrados de 
Westminster.

1080 milhões de euros
em ajudas financeiras
1080 milhões de euros é o valor 

anunciado para a reconstrução da 
Região. O Governo da República irá 
contribuir com 740 milhões de euros 
no financiamento de obras que deve-
rão se prolongar até 2013. O Estado irá 
afectar para a Região 260 milhões de 
euros em fundos comunitários.
A ajuda à Região ficou definida esta 

manhã na sequência do encontro de 
José Sócrates com Alberto João Jar-
dim. Depois de ter assistido ao cortejo 
da Festa da Flor, o primeiro ministro 
garantiu que as ajudas ficariam acerta-
das no encontro com o Governo Regio-
nal. “O Governo vai ajudar a Madeira 
e o Governo Regional e, juntos, vamos 

reconstruir aquilo que falta recons-
truir”, afirmou José Sócrates. “O mais 
importante é rapidamente termos bem 
definido aquilo que é necessário fazer. 
Quanto custa, como é que vamos fazer, 
a que meios de financiamento vamos 
recorrer, mas amanhã terão novida-
des sobre isso”. Ainda no domingo o 
primeiro-ministro manifestou-se orgu-
lhoso pelo trabalho já empreendido e 
“agradavelmente surpreendido” com a 
Festa da Flor.
“Todos os portugueses olham para a 

Madeira neste dia com o nó na gargan-
ta de quem se entusiasma ao ver um re-
gresso ao optimismo”, concluiu.

cavaco Silva diz que 
portugal não vai chegar 
a uma situação de
bancarrota
O Presidente da República não acredita que Por-

tugal chegue a uma situação de bancarrota. À 
margem de uma visita a uma escola de Setúbal, Ca-
vaco Silva voltou a sublinhar que a situação do país é 
‘mais favorável’ do que a de países como Grécia ou a 
Islândia e considera que não há comparação entre os 
países. O presidente diz que a análise do antigo res-
ponsável do Fundo Monetário Internacional, Simon 
Johnson, não é a mais correcta. O antigo responsável 
do FMI disse, na semana passada, que Portugal corre 
o risco de falência económica.
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funambolismo
O PM Jean Charest tem a arte de 

dançar na corda bamba. De ser 
funâmbulo. E a sua crónica arrogância 
fá-lo pensar, talvez, que as suas misti-
ficações enrolam todos os pategos que 
nós somos. Desde que o povo amorfo 
lhe concedeu a maioria parlamentar 
—ou para lamentar — tem sido um 
nunca mais acabar de abusos de todo 
o género, aumentando constantemente 
de forma indirecta a participação finan-
ceira dos cidadãos, vindo depois com o 
seu ar angélico vangloriar-se de não ter 
aumentado os impostos. Para além das 
imposições sobre rendimentos, nunca 
a carga fiscal foi tão elevada de forma 
indirecta, como desde que Charest as-
sumiu o poder. Pior, desde que obteve 
a tal irresponsável maioria. Ainda há 
dias um amigo me confirmou um caso 
flagrante. Necessitando de obter por 
razões profissionais, um certificado de 

registo criminal— portanto um docu-
mento de uma só página que se pode 
obter por um simples clique— que 
antes custava 20 dólares, custa agora, 
segundo a informação, só... 60 dólares. 
Um aumento de 300%. Isto apenas um 
exemplo de todo o tipo de imposições 
a que estamos sujeitos e que não consta 
no relatório de imposto anual. Sem fa-
larmos na porta larga, enorme, aberta, 
a permitir às municipalidades de suga-
rem um pouco mais o pobre automobi-
lista, para benefício da incompetência 
administrativa a que Montreal aderiu 
de pés e mãos. É a simples dissimula-
ção, sorrateira, manhosa, de sangues-
suga, própria do parasitismo estabele-
cido. O grande problema a que somos 
confrontados, é a de não vermos num 
horizonte próximo qualquer alternativa 
válida. Não será certamente, “Madame 
a Marquesa da Ilha Bizard” quem po-
derá restabelecer a situação.
Uma sombra negra se projecta porém, 

neste verdejante panorama. A integri-
dade do primeiro-ministro Jean Charest 
encontra-se seriamente afectada pelas 
declarações do seu antigo ministro da 
Justiça, Marc Bellemare. Desde algum 
tempo já que o advogado de Québec 
afirma conhecer os métodos pouco 
ortodoxos do financiamento do Parti-
do Liberal do Québec, bem como, no 
respeitante à nomeação de juízes que, 
segundo ele, eram ou são escolhidos, 

em função das pressões exercidas pe-
los financiadores do partido. No fundo, 
segundo ainda o ex-ministro, a influên-
cia dos “grands argentiers” do PLQ é 
de tal modo enorme, que influenciam a 
ementa legislativa do governo, com o 
conhecimento e aprovação do primei-
ro-ministro. Por isso, as grandes difi-
culdades que ele terá encontrado, para 
fazer avançar os seus projectos sobre 
a independência dos tribunais adminis-
trativos.
Todavia, o critério pouco escrupulo-

so da escolha dos juízes, dependentes, 
como afirma Me Bellemare, da inter-
venção dos angariadores e financiado-
res dos cofres do partido é, por assim 
dizer, uma variante da primeira e mais 
importante acusação do antigo membro 
do governo Charest. A razão principal 
situa-se no tipo de financiamento e nas 
insinuações claras e selectivas sobre a 

corrupção possível da classe política, 
com a indústria da construção. Tornam-
se no entanto suspeitas as tentativas 
de amordaçar o acusador, que o rápi-
do aprestar do primeiro-ministro tenta 
fazer, procurando iludir os incautos ao 
criar uma comissão de inquérito sobre 
a nomeação dos juízes, mas não sobre 
o ponto principal que é a suposta cor-
rupção que vigora no mundo da cons-
trução. É um dos casos em que pergun-
tar será o mesmo que responder.
A persistência e a agressividade com 

que Jean Charest tenta desacreditar o 
seu antigo colega, mais faz aumentar a 
desconfiança sobre ele próprio e sobre 
toda a classe política, para além, natu-
ralmente, de arranhar na passagem, as 
instituições em que a população deve 
poder confiar.
A comissão criada mais não é que um 

balão de ensaio, apenas para servir de 
distracção e afastamento da verdadeira 
questão e do verdadeiro problema. E 
esse é o financiamento não só do Parti-
do Liberal, como de todos os partidos 
políticos, não desagrade à chefe do PQ 
ou de qualquer outra formação. O res-
to, os juízes, sem ser negligenciável é 
porém secundário. Solucionável pelo 
primeiro. 
Mas é mais uma vertente da arte do 

PM Jean Charest, em funambolismo.
Raul Mesquita

o cancro custa 3,5 mil milhões 
por ano ao Quebeque

Novas regras para
os emprestadores

contratos municipais: o relatório
coulombe recomenda modificações

“Um contrato” para “reganhar” a 
confiança dos Quebequenses

O cancro custaria anualmente 3,5 mil 
milhões de dólares à sociedade que-

bequense, de acordo com um estudo obti-
do pela TVA. O estudo foi encomendado 
pela Coligação prioridade-cancro aos es-
pecialistas, dos quais o economista Henri 
Beauregard. De acordo com ele, cada fa-
mília tocada por um caso de cancro deve 
compor com despesas suplementares de 
700 $ por mês, ou seja 8400 $ por ano. O 
cancro custa igualmente caro ao sistema 
de saúde quebequense. De acordo com o 
estudo, os contribuintes devem desem-
bolsar 450 milhões por ano, para os tra-
tamentos dispensados às pessoas cance-

rosas. Mas o maior impacto económico 
do cancro reside na perda, pela socieda-
de, das pessoas mortas prematuramente. 
Estes, engenheiros, camionistas, enfer-
meiras, etc., que morrem antes da idade 
“normal”, não podem contribuir para a 
economia quebequense como teriam de-
veriam tê-lo feito. O estudo avalia esta 
perda em 2,4 mil milhões de dólares por 
ano. O tempo passado para ajudar e ocu-
par-se de um parente pode igualmente 
ser avaliado. No Quebeque, o valor deste 
tempo é considerado em 178 milhões de 
$, uma estimativa muito conservadora de 
acordo com Henri Beauregard.

Desde segunda-feira estão mais aper-
tadas as regras de acesso ao finan-

ciamento hipotecário no Canadá. As me-
didas tinham sido reveladas mais cedo 
este ano. Visam a assegurar-se de que os 
emprestadores têm a capacidade de reem-
bolsar os seus empréstimos bem como de 
limitar a especulação. Doravante, os em-
prestadores devem qualificar-se para um 
empréstimo a taxa fixa de cinco anos, 
mesmo para obter uma taxa mais baixa. 
Os que compram uma residência sem 
habitá-la deverão dar 20% de entrada de 
fundos. Assim, excluindo do mercado os 

compradores que não têm os fundos ne-
cessários para comprar um edifício que 
não ocupará, Ottawa quer travar a espe-
culação. Além disso, os proprietários que 
querem um refinanciamento hipotecário 
poderão fazê-lo até 90% do valor da sua 
casa em vez de 95%. Além disso, estas 
últimas semanas foram muito ocupadas 
no país para os agentes imobiliários e os 
emprestadores hipotecários. 
Os compradores eram pressionados a 

fazer uma aquisição antes que as taxas 
de juro, que estão a aumentar, fiquem 
demasiado elevadas.

A fim de assegurar uma melhor con-
corrência no meio municipal, o 

relatório Coulombe, recomenda que a 
venda e a distribuição de documentos 
dos pedidos de submissões públicas dos 
organismos municipais, sejam obrigato-
riamente feitas pelo Sistema electróni-
co dos pedidos de submissões públicas 
(SEAO). É uma das 27 recomendações 
contidas no relatório de 134 páginas 
do grupo-conselho sobre a concessão 
dos contratos municipais, presidida por 
Guy Coulombe. O relatório foi entregue 
ao ministro dos Assuntos Municipais, 
Laurent Lessard. Actualmente, as leis 
que regem os contratos dos organismos 
municipais, estipulam que as chamadas 
submissões públicas devem fazer ob-
jecto de um parecer difundido por este 

Sistema electrónico, o SEAO. Este sis-
tema é uma espécie de janela única onde 
são publicados todos os pareceres sobre 
o pedido de submissões públicas, dos 
organismos públicos do Quebeque. Mas 
a maioria dos organismos municipais 
não tem recurso ao serviço de venda e 
distribuição dos documentos que ofere-
ce o SEAO. Os organismos municipais 
vendem eles mesmo os documentos 
relevantes, o que obriga as empresas 
interessadas nos contratos a irem procu-
rar os documentos inerentes, à Câmara 
Municipal da cidade, explica o relatório 
Coulombe. O relatório propõe por con-
seguinte tornar obrigatório o recurso ao 
sistema electrónico SEAO, para a venda 
e a distribuição dos documentos do pe-
dido de submissões.

No mais baixo nas sondagens, con-
frontado à impopularidade do seu 

orçamento e às controvérsias a sabor 
ético, Jean Charest procurou este fim-
de-semana inverter o vapor, propondo 
aos Quebequenses “um contrato”, no 
qual põe a sua credibilidade em jogo. 
Durante o seu discurso de encerramen-
to do conselho geral do Partido Libe-
ral em Sainte-Hyacinthe, o primeiro-
ministro interpelou os Quebequenses 
e dirigiu-se directamente a eles várias 
vezes, para fazer valer a sua “determi-
nação” “a estar à altura”, “a bater-se 
para o futuro do Quebeque contra ven-
tos e marés”; “a combater o cinismo 
de modo que possamos bater-nos pela 
próxima geração Quebequense”. O go-

verno é “capaz de passar todas as tem-
pestades” porque as suas “convicções” 
são sólidas e a sua “vontade de fazer 
avançar o Quebeque, forte e potente”, 
acrescentou diante 500 delegados libe-
rais. Seguidamente, o senhor Charest 
fez valer que, em conformidade com 
o mandato obtido a 8 de Dezembro de 
2008, o governo “geriu a crise eco-
nómica” com sucesso. “Missão cum-
prida”, lançou. O orçamento Bachand 
visa a tomar “uma curva necessária”, 
defendeu. O governo comprometeu-se 
a fazer “os dois terços do esforço ne-
cessário” – mais de 6 mil milhões de 
dólares em redução de despesas – para 
reencontrar o equilíbrio orçamental em 
2013-2014, como prometido. 
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Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: Sentir-se-á muito alegre e 
bem disposto. Aproveite bem este momento. Preocupe-
se em ser bom e justo pois será feliz! Saúde: Esteja mais 
atento às suas necessidades fisiológicas. 

Dinheiro: Assuma com responsabilidade os seus compromissos pro-
fissionais. Honre a sua palavra.
Número da Sorte: 62 Números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa Vi-
gilante e Atento. Amor: Fomente o entendimento com a 
sua cara-metade. Aposte no diálogo e na compreensão 
para revigorar a sua relação. 
Saúde: Consuma alimentos ricos em ferro.

Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil no seu ambiente labo-
ral. Procure estar longe dos conflitos.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosida-
de. Amor: Torne os seus sonhos em realidade, declaran-
do o seu amor à pessoa que preenche o seu coração.
Saúde: Semana sem grandes problemas ao nível da saú-
de. Mantenha o equilíbrio. Dinheiro: Avalie bem as suas 

potencialidades, pois as mudanças de ocupação estão favorecidas.
Número da Sorte: 70 Números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade. Amor: Contribua para a harmonia familiar com 
uma boa base de compreensão. 
Saúde: Avalie o seu estado de saúde de uma forma cons-
ciente. Procure o seu médico de família.

Dinheiro: O seu desempenho profissional será recompensado mas 
não monetariamente. O reconhecimento será feito através de um di-
álogo incentivador.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder, 
Autoridade. Amor: Combine um jantar onde possa reunir 
todas as pessoas que são importantes para si. Ajudá-lo-á 
a sentir-se melhor. Não troque o verbo Ser pelo verbo Ter. 
Saúde: Evite abusar do café, pois pode provocar-lhe for-

tes dores abdominais.
Dinheiro: Mostre o que vale e será bem sucedido. Não tema demons-
trar as suas verdadeiras capacidades.
Número da Sorte: 64 Números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ 
Indolência. Amor: Entenda os pontos de vista do seu par 
e procure entender que cada pessoa tem a sua própria 
personalidade. Saúde: Viverá momentos de grande agi-
tação mental. Tire uma hora no final do dia para relaxar.

Dinheiro: Dê mais valor às relações entre os colegas. O bom ambien-
te ajuda a aumentar a qualidade do trabalho.
Número da Sorte: 66 Números da Semana: 1, 8, 17, 21, 39, 48

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço 
Pessoal. Amor: Procure passar mais tempo com a sua 
família. Será benéfico para todos. Saúde: Tendência para 
algum mau humor e irritabilidade. Faça exercícios de au-
to-controlo. Dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das 

suas poupanças. Aos poucos irá ver a diferença na sua conta. Logo 
pela manhã pense nos deveres que tem a cumprir.
Número da Sorte: 72 Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Opte pela tolerância para 
resolver os seus problemas afectivos. Veja a tolerância 
como uma virtude. Saúde: Faça uma alimentação mais 
equilibrada. O seu organismo agradecer-lhe-á.

Dinheiro: Semana muito favorável sob o ponto de vista profissional. 
O seu trabalho será reconhecido. Preocupe-se em ser bom e justo 
pois será feliz!
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa Inteligen-
te, Prático. Amor: Evite conflitos com familiares por causa 
de assuntos financeiros. Dê um passo de cada vez em 
prol da harmonia. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e 
vitalidade. Aproveite para praticar exercício físico.

Dinheiro: Procure não exigir tanto dos outros, quando não dá o me-
lhor exemplo aos seus subordinados.
Número da Sorte: 78 Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia 
e Prosperidade. 
Amor: Trabalhe mais o seu lado espiritual. Os olhos são a 
janela da alma, procure que o seu olhar seja brilhante. 
Saúde: Procure fazer uma vida mais saudável. Alie a ali-

mentação equilibrada à prática de exercício físico. 
Dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o seu esforço. A partir 
de agora aja de forma a corresponder a este voto de confiança.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor. 
Amor: Os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão vai 
tomar conta de si. Saúde: Ingira bastantes líquidos. Será 
uma excelente forma de combater o calor. Dinheiro: Ren-
tabilize o seu dinheiro e invista em algo que lhe garanta 

amealhar alguns lucros. Precisa de alguma coisa? Procure-a!
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 5, 25, 36, 44, 47, 49

Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Ad-
versidade. Amor: Um pequeno desentendimento poderá 
fazer com que ponha em risco uma amizade de longa 
data. Mantenha a calma. Você agrada a Deus quando 
pratica a caridade! Saúde: O seu descontentamento com 

a sua silhueta levá-lo-á a pensar, seriamente, em fazer uma dieta.
Dinheiro: A sua força de vontade será determinante para ultrapassar 
um desafio profissional. Continue empenhado.
Número da Sorte: 31 Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

em DeSTAQUe

CARNEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

SAGiTÁRiO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRiCóRNiO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AqUÁRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Montreal completamente circo
Foi, nesta última segunda-feira, lançado o logo e 

programa oficial de Montreal Complètement Cir-
que, nas instalações de Tohu, “chefe de orquestra” do 
anunciado Festival das artes de circo de Montreal. 
Com as presenças do Ministro das Fi-
nanças, Raymond Bachand, — ministro 
responsável pela região montrealense—, 
do Presidente da Câmara Municipal, 
Gerard Tremblay e de representantes da 
Câmara do Comércio e dos diferentes 
comanditários e grupos de circo, a ceri-
mónia esteve à altura do acontecimento. 
Foi afirmado que há mais de 25 anos se 
pensou numa organização do tipo agora 
criada mas que, por diversas razões, só 
há pouco mais de um ano se lançaram 
as bases e se desenvolveu o projecto. Os 
organizadores conseguiram juntar à volta deste sonho 
que acariciavam há tanto tempo, o Cirque Éloize, o 
grupo 7 doigts de la main, o Cirque du Solei, a École 

nationale de Cirque e En Piste, que contribuindo cada 
um deles com as suas experiências e saber, capaci-
dades humanas e força de vontade, deram forma a 
um evento estival que ultrapassará todas as barreiras 
linguísticas, porque realizado com a participação do 

público com quem estará em simbiose, através dos 
muitos espectáculos que apresentará por toda a ci-
dade.
Assim, respeitando os critérios do Festival, pro-

põem-se cumprir missões de acordo 
com a identidade que pretendem ex-
pandir em todo o mundo ou seja, Circo, 
Terra e Humano.
A sua música, dança, trapézios, pro-

ezas e piruetas farão parte de todos os 
espectáculos que serão apresentados, 
principalmente, em 3 pontos cruciais: 
Tohu, Cais do Velho Porto e Bairro La-
tino. Todavia, em vários outros sítios 
se exibirão diversos grupos, levando a 
sua arte a locais como Usine C, Lyon 
d’Or, Olympia e Espace Go, para além 

de prestações gratuitas ao ar livre em bairros como 
Hochelaga-Maisonneuve e Sainte-Geneviève ou a 
estação ferroviária Dalhousie, onde se procurará en-
corajar a participação do espectador dando réplica 
aos artistas em cena.
A primeira apresentação será a 8 de Julho próximo 

com o espectáculo Haidi e a participação de cerca de 
150 artistas nos diferentes números de teatro cómico, 
de volteio, malabarismos, palhaços, trapezistas voa-
dores, danças e a presença de elementos estrangeiros, 
vindos da Alemanha, Bélgica e de outras origens, 
com criações do universo circense de alto nível.
Um Festival nasceu e estamos certo que vai ter lon-

ga vida. O Festival das Artes de Circo de Montreal, 
é de interesse público e tem alicerces para se fixar no 
panorama montrealense.

Raul Mesquita
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Descobertos mais exoplanetas que orbitam 
em sentido contrário ao da sua estrela
A descoberta de vários planetas fora do sistema so-

lar (exoplanetas) que orbitam em direcção con-
trária à da sua estrela foi anunciada a semana passada 
no Encontro Nacional de Astronomia (NAM2010) 
que decorreu na “Royal Astronomical Society”, em 
Glasgow, Reino Unido.

Os cientistas explicaram que compararam nove pla-
netas descobertos recentemente com observações an-
teriores de outros exoplanetas. Desta amostra de 27, 
seis orbitam na direcção oposta à sua estrela, ao con-
trário do que acontece nos planetas do nosso Sistema 

Solar. Há uns meses descobriu-se o primeiro com es-
tas características, o WASP-17b.
Esta descoberta, que confirma que o WASP-17b não 

era apenas uma excepção, está a ser vista pela comu-
nidade científica como um desafio às teorias actuais 
sobre a formação de planetas. Sugere também que 
nos sistemas com exoplanetas conhecidos como “Ju-
piteres quentes” não é provável que existam planetas 
parecidos com a Terra.
A teoria até agora mais aceite é de que os planetas se 

formam num disco de gás e poeira à volta de uma es-
trela jovem. Este disco proto-planetário roda na mes-
ma direcção da estrela. Até agora, esperava-se que 
os planetas formados a partir deste disco orbitariam 
mais ou menos no mesmo plano e na mesma direcção 
da rotação da estrela.
A origem dos “Jupiteres quentes”, que foram desco-

bertos há 15 anos, continua a ser um mistério. Estes 
planetas têm massa semelhante ou maior do que Jú-
piter, mas orbitam muito próximos do seu sol.
A mais avançada tecnologia da última geração de 

telescópios está a permitir detectar exoplanetas no-
vos com bastante frequência. Até agora, foram loca-
lizados aproximadamente 400 planetas fora do nosso 
sistema solar. Destes, 100 foram descobertos no ano 
passado.

cienciahoje.pt

Representação de um planeta a mover-se em sentido contrário 
do seu sol (cred. ESO)

Satélite «crioSat-2» 
foi lançado com êxito
Foi com imenso prazer que acolhemos a notícia metendo 

em evidência, não somente o satélite que foi lançado na pas-
sada quinta-feira, a partir do cosmódromo de Baikonur (Ca-
zaquistão), o CryoSat-2, satélite concebido para medir “com 
precisão” as alterações da espessura do gelo que flutua nos 
oceanos e as variações da espessura das calotes polares da 
Gronelândia e Antárctica, mas também, por sabermos que à 
frente deste fabuloso feito se encontra como Gestor de Pro-
gramas Espaciais, Nuno Silva, filho do nosso simpático amigo 
Fernando Silva, mecânico reconhecido pelo seu  profissiona-
lismo e proprietário de uma garagem em Longueuil. 

A verificação e a validação dos sistemas de software mais 
críticos do satélite estiveram a cargo da empresa interna-
cional portuguesa Critical Software, envolvendo uma deze-
na de engenheiros que detectaram “algumas anomalias em 
sistemas essenciais de software”, segundo o divulgado em 
comunicado. Bruno Carvalho, gestor de Desenvolvimento de 
Negócio para o mercado Espaço da Critical Software, apon-
tou que “a participação de uma equipa da Critical Software 
em Friedrichshafen e Munique (Alemanha) foi essencial, para 
completar as diferentes fases de testes de software e do sis-
tema integrado. Aliás, o contributo da Critical Software foi lar-
gamente elogiado pelos elementos da European Aeronautic 
Defence and Space Company (EADS) Astrium. A missão do 
CryoSat-2 será descodificar “os efeitos das mudanças climáti-
cas nas regiões polares do globo”. “A diminuição da cobertura 
terrestre de gelo impacta o aquecimento global. Sendo o gelo 
essencial para a regulação do clima e o nível dos oceanos, 
as consequências de alterações no gelo afectam todo o pla-
neta”, sublinha a empresa. Nuno Silva, gestor de Programas 
Espaciais da Critical Software, explica que “de maneira a per-
ceber exactamente como as mudanças climáticas afectam as 
áreas polares, há uma necessidade urgente de determinar 
como é que a espessura do gelo, quer da terra, quer flutuan-
do nos oceanos, está a mudar”. O satélite sucede ao CrioSat, 
que tinha por missão confirmar a tendência da redução das 
extensões geladas. Depois de uma falha de lançamento em 
2005, outros satélites vieram a cumprir o objectivo (os euro-
peus “Envisat” e “ERS” e o norte-americano “IceSat”). Agora, 
o CrioSat-2 vai antes “caracterizar essa tendência” já confir-
mada, que alerta que “a extensão anual do gelo Árctico dimi-
nuiu 2,7% por década”, desde 1978. 

“O lançamento do CryoSat-2 foi um momento muito especial 
para a Critical Software, não fosse esta uma das primeiras 
missões da empresa na área espacial, mas também pela car-
ga emocional que trará por ver o fruto do trabalho de quase 
dez anos, não só dos seus elementos, mas também de todos 
os parceiros Europeus envolvidos na missão, concretizado”, 
sublinhou ainda o gestor de Programas Espaciais, Nuno Sil-
va. Hélder Dias

europa retoma alguns voos
mas situação pode agravar-se
A situação no espaço europeu, pode no entanto, 

voltar a agravar-se nas próximas horas. Uma 
nova erupção do vulcão islandês, registada segunda 
feira, intensificou a nuvem de cinzas vulcânicas, que 
desde a semana passada está a condicionar a circu-
lação aérea na Europa. Segundo o Serviço Nacional 
de Tráfego Aéreo do Reino-Unido “uma nova nuvem 
de cinzas espalhou-se para Sul e para Leste” em di-

recção à Grã-Bretanha. “Isto demonstra as condições 
dinâmicas e de rápida evolução em que temos vindo 
a trabalhar” diz em comunicado a entidade que rege 
o espaço aéreo britânico “As últimas informações (...) 
mostram que a situação está a piorar nalgumas áre-
as. Com base nestes dados a situação nos aeroportos 
do Norte da Irlanda mantém-se incerta, por causa da 
nova nuvem de cinza”.
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Sexta-feira fadista
Uma noite de fados descreve-se 

como um colorido de imagens e 
onde a música portuguesa é a grande 
protagonista. No passado dia 16 de 
Abril 2010, o restaurante “A Tasca” 
proporcionou mais uma noite de fados 
que, à semelhança da última noite em 
que tive oportunidade de assistir, se re-
velou um verdadeiro sucesso. O fado, 
o carácter intimista da sala, o ambiente 
caloroso, a comida, os vinhos e os ape-

ritivos tradicionais, contribuíram para 
agradar a todos os que não se inibiram 
de marcar presença, embora a noite es-
tivesse fria.
Os fadistas conseguiram dar à noite 

um calor especial, romântico e muito 
acolhedor e, ao som da viola e da gui-
tarra portuguesa e das brilhantes vozes 
dos intervenientes que conseguiram 
criar um ambiente sublime a quem 
ninguém ficou indiferente. A presença 
de Jordelina Benfeito e de Luis Duarte 
na viola e na voz, em uníssono com  a 
guitarra portuguesa de António Moniz, 
constituíram fortes argumentos para 
proporcionar a cerca de uma centena 
de pessoas presentes um agradável mo-
mento de convívio e lazer.
Como já é habito, os fados foram ante-

cedidos por um magnífico jantar, servi-
do num ambiente agradável. Cerca das 

21:30, iniciou-se a primeira parte da 
noite de fados numa fase mais ligeira, 
onde as pessoas ainda não se encontra-
vam concentradas para poder desfrutar 
o serão. Esta parte serviu essencial-
mente para preparar os instrumentos, 
as vozes e a sala para o que seria então 
o momento alto da noite.
Ao iniciar a segunda parte, tivemos 

logo como entrada “Nocturno” uma 
guitarrada muito bem interpretada pe-
los músicos da noite. Seguiu-se a ac-
tuação de Luís Duarte que interpretou 
uns temas bem conhecidos e algumas 
surpresas. Jordelina Benfeito, com a 
sua voz singular, soube transmitir com 
sentimento os fados que interpretou, 
cativando o público que muito apre-

ciou a sua actuação. 
Uma noite sem dúvida para recordar e 

desejar que muitas mais se sigam.
É com agrado que constato que nós 

portugueses estamos, devido à quali-
dade da nossa gastronomia, ao óptimo 
acolhimento que proporcionamos, à 
hospitalidade e dedicação que mostra-
mos, a conquistar o respeito e a admi-
ração de muitas outras etnias que cada 
vez mais nos procuram e elogiam.

Diamantino De Sousa

Bossa lusa
No restaurante Chez le Portugais, 

a nova geração comunitária que-
bequense foi convidada a descobrir 
a cultura lusófona. A Associação dos 
estudantes lusófonos celebrou a união 

da lusofonia, com um jantar e espec-
táculo de bossa nova, na noite do 16 
de Abril. Esse jantar teve vários pa-
trocinadores, os mais importantes fo-
ram o Programa Sexta Brasil da Rá-
dio Centre-Ville e a Desjardins Caixa 
Portuguesa, os convidados puderam 
apreciar uma noite, onde a lusofonia 
foi descoberta com todos os sensos 

corporais, mais particularmente três.

O primeiro sentido foi o paladar.
Os pratos culinários desse jantar fo-

ram um “casamento” de duas culturas 
lusófonas, a portuguesa e a brasileira. 
As pessoas de diversas origens pude-
ram provar os pratos mais conhecidos 
da cultura lusófona. O organizador 
Hamilton Cidade disse-nos ter querido 

uma mistura da gastronomia, para per-
mitir apreciar a noite e de abrir   novos 
horizontes. Com pessoas de diversas 
origens presentes na sala, a ideia foi 
fantástica, porque permitiu  uma ex-
periência agradável. Com o caldo ver-
de e o pastel de nata, a gastronomia 
portuguesa teve direito às honraas e 
elogios dos convivas. O prato prin-
cipal foi a picanha com feijão preto. 
Este prato brasileiro foi uma surpresa 
e uma excelente ponte entre a entrada 
e a sobremesa portuguesa.

O segundo sentido utilizado foi a 
audição.
Durante toda a noite, o cantor Paulo 

Ramos e Daniel Bellegarde, nas per-
cussões, divertiram o ouvido dos mais 
pequenos aos maiores. Paulo Ramos 
é hoje em dia o embaixador da bossa 
nova em Montreal. Continuando a sua 
carreira no Brasil, esse quebequense 
de adopção, conseguiu dar letras de 
nobreza a um som. Verdadeiro cantor 
e artista, ele soube fazer viajar o som 
do Brasil, para permitir uma evolução 
musical. Presente nos festivais em 
Montreal, a sua última actuação foi no 
Festival Montreal em Evidência. Ele 
actuou durante os números espectácu-
los da noite branca, com outros brasi-
leiros de Montreal.

O terceiro sentido foi a visão.
Com o espectáculo de samba de Ma-

rie Claude Castonguay, que ofereceu 
uma dança com um gestual ritmado 
e colorido. Mesmo as crianças esta-
vam surpreendidas e fascinadas com 
o samba, que é uma dança própria ao 
calor do Brasil. De mesmo modo, a 
apresentação dos pratos e da sala do 
restaurante apoiavam esse sentido. A 
pessoa acaba a noite com um sorriso e 
relaxada espiritualmente. 

Foram então os três sentidos corpo-
rais humanos mais utilizados pelos 
indivíduos. O “casamento” foi exce-
lente, e permitiu aos espectadores de 
provar uma comida diferente, com 
uma música doce e uma visão brasi-
leira. 

Parabéns a Hamilton Cidade e ao 
chefe Henrique Laranjo, que traba-
lharam muito sexta-feira à noite, com 
toda a equipa do Restaurante. E para-
béns à Desjardins Caixa Portuguesa, 
que apoiou esse evento da Associação 
dos Estudantes Lusófonos.
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5650, rue du Hautbois, Saint-Léonard 

  
Esquina Lacordaire e Jean-Talon 

www.lesjardinsditalie.ca
514.253.5650

Residência para pessoas reformadas autónomas

Vigilância 24 horas * Recepção aberta 7 dias por semana* 
Consultório de consultação medical* Enfermeira auxiliar * 

Complexo medical Sélection* Capela *  Actividades plani�cadas 
* Área para fabricação de vinho * Jardins comunitários * Sala de 
cinema * Gastronomia tradicional italiana * Terreno de “bocce” 

exterior * Cantina e cozinha comunitária * Bar desportivo

1 ½ – 2 ½ – 3 ½ – 4 ½
Escritório para arrendamentos,

aberto todos os dias

Serviços : “Tudo incluído”

Viver nos Jardins de Itália é escolher um 
estilo de vida que alia conforto e vitalidade 

num meio-ambiente  protegido.
Um hábito de vida são e activo, onde poderá 

usufruir de uma vasta gama de serviços e 
actividades, mantendo a preservação

da sua intimidade.

 

Um conceito único,
à moda europeia
em St-Léonard

Falamos Francês,
Inglês e Italiano

MEMBRO DO

Portas Abertas
Domingo 21 de Fevereiro
10h às 16h

Portas Abertas
Domingo 25 de Abril

10h às 16h

Portes ouvertes dimanche 25 avril 10h à 16h 

Réseau Sélection_Jardin d’Italie_pub 1/3 de page couleurs
Format : 3,22 po largeur x 13,8 po haut
A Voz de Portugal_Parution : 10 février

NOiTe CUlTUrAl NA CAçOrbeC

apresentou o livro emigração em Dó Maior
A direção da Casa dos Açores do Quebeque (Ca-

çorbec), presidida por Benjamim Moniz desde o 
início do corrente ano, escolheu um dos seus mais 
populares jantares das sextas-feiras (bacalhau no for-
no), para complemento à noite com um outro ‘prato’, 
mais rico para o espírito - a apresentação do livro 
Emigração em Dó Maior, da autoria de Fátima Toste 
e Ana Sança, ambas de Torornto.
Benjamim Moniz nas suas palavras de saudação, 

deu as boas-vindas a todos, com ênfase para a pre-
sença da Dra. Fátima Toste, que veio acompanhada 
por Linda e Miguel Gonçalves, da Padaria S. Miguel, 
e se sentaram na mesa de Natércia Rodrigues, esposo 
e mãe. Regozijou-se, por outro lado, pela ocorrência 
desta atividade cultural, num esforço organizativo 
para continuar sob a sua Administração.
Como já devem ter calculado, tratou-se de um rico 

jantar - daqueles bem ao jeito da coletividade anfitriã, 
de se comer e de guardar o resto para o dia seguinte! 
Para além de A Voz de Portugal, o evento contou ainda 
com a colaboração do programa televisivo Montreal 
Magazine, com Alberto Feio e Conceição Ferreira. 
Jorge C. da Silva, conterrâneo da Dra. Toste e res-
ponsável pela escola de artesanato da Caçorbec, fez a 
apresentação da distinta escritora e surpreendeu-nos 
com a mostra de um significativo vídeo sobre a vida 
de uma grande mulher imigrante nos Estados Unidos, 
natural de Flamentos, Faial, Lúcia Nóia. Também, 
aproveitou o ensejo para distinguir Adelaide Andra-
de, pela sua apreciada colaboração com grupos afetos 

a esta coletividade. O prémio? Um lindíssimo traba-
lho em miolo de figueira, com a coroa do Espírito 
Santo, da sua confeção.
Natércia Rodrigues, que tem estado ligada a inúme-

ras coletividades comunitárias, pertence aos orgãos 
de comunicação social e muito se distinguiu com 
as celebrações do Dia de Portugal, dissertou, com a 
facilidade de oração que se lhe reconhece, sobre a 

sucessão de factos que mais marcam cultural e pro-
fissionalmente a carreira da Dra. Toste. A Dra. Toste, 
psicóloca, falou acerca deste seu livro, e que, como 
sabem, A Voz de Portugal referiu-se-lhe com uma re-
visão dias antes. Para a oradora, que foi agraciada 
pela Alice Macedo com um sugestivo ramo da flores, 
lembrança da Caçorbec, seria útil que os nossos jo-
vens mostrassem o desejo de ler esta experiência das 
mulheres visadas na seguinte obra. 
Enfim, estão todos de parabéns por esta ação cultural 

assaz digna, não só para a autora, mas também para 
a Caçorbec e todas as pessoas presentes. (Para o cro-
nista, porém, foi de muito azar, pois assaltavam-lhe a 
casa enquanto aqui se encontrava). Quem desejar ad-
quirir o livro em causa, poderá fazê-lo através da Casa 
dos Açores do Quebeque, telefone 514.388.4129, ou 
na Padaria S. Miguel, tel. 450.978.9667.

António Vallacorba

convívio “Reviver” já é quinzenal
No dia 12 do corrente, tive o prazer de assistir ao 

meu primeiro convívio para pessoas da terceira 
idade do “Reviver” da Casa dos Açores do Quebeque 
(Caçorbec) sob a orientação de Mercês dos Reis, e, 
francamente, e fiquei impressionado.
Como sabem, tinha vindo 

a ser administrado por outro 
benevolente e dedicado ex-di-
rigente da Caçorbec, Damião 
Sousa, até às últimas eleições.
Todavia, está igualmente em 

boas mãos, e espera-se que 
por muito tempo!
Para júbilo de todos nós pre-

sentes - mais de uma trintena 
de senhoras e cavalheiros -, 
tomei também conhecimento 
que o interessante evento so-
cial passou a ser realizado quinzenalmente em vez de 
uma vez por mês - mais precisamente na segunda e 

última segunda-feira de cada mês
O próximo, pois, será a 26 do corrente.
Quando lá cheguei, infelizmente um pouco depois 

da hora, já que as sessões têm início pelas 10h00, 
a presente monitora, auxiliada pelo esposo, Manuel 

Reis, já tinha todos e todas 
bem ocupados com o primeiro 
exercício do programa de ati-
vidades para o dia. Sob o título 
de Terapia Ocupacional - ati-
vidades manuais, compreendia 
pintura, trabalhos em barro, 
renda, lãs e outras formas de 
artesanato.
E lá me puseram a pintar tam-

bém, numa caixinha de madei-
ra para guarda-jóias!
Mas muito mais esperariam 

os convivas, conforme o tempo se desenrolava, na 
forma da palestra “Como viver melhor na idade de 
ouro” (informação e conselhos); sessão de ginástica, 
dirigida pela Ana, seguindo-se o almoço, confeciona-
do pelas sras. Fátima, Filomena e voluntárias.
“Gosto muito disto” - declarou Mercês dos Reis -, 

para confessar depois que a obriga a “aprender ainda 
mais” - ela que já muito se distingue pela qualidade 
das suas artes plásticas e respestivo ensinamento.
Agendados para depois do almoço estavam: conver-

sação geral, cânticos por Alberto Botelho, senhoras e 
senhores do coro; dança em linha com a sra. Pereira; 
bingo e outros jogos; tirar a tensão arterial, etc.
Enfim, um dia em cheio para quem pôde “aguentar” 

que não o cronista.
António Vallacorba
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M E M O R A N D U M

gUIA COmerCIAl NeCrOlOgIA

20 de abril de 2010
1 euro = caD 1.370420

01:30 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:30 CONSERTOS NA CAVE
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
           ARGENTINA CONTACTO  
17:15 BIOSFERA
18:00 SUPER MIÚDOS  
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 AMOR DA PÁTRIA 150 ANOS
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)   

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:30 CONSERTOS NA CAVE
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 HÁ CONVERSA
18:00 SUPER MIÚDOS  
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 CORREDOR DO PODER  
01:00 SUPER MIÚDOS  
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02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:30 CONSERTOS NA CAVE
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:15 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO  
16:45 A ALMA E A GENTE   
17:15 TELERURAL   
17:45 SALVADOR   
18:15 HERMAN 2010(R/)    
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO  
22:15 LADO “B”   
23:15 AS DIVINAS COMÉDIAS   
00:30 DESTINOS.PT  
01:00 QUARTO CRESCENTE   

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 CALORIAS
03:00 BOM DIA PORTUGAL
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 29.º FESTIVAL DA CANÇÃO 
          INFANTIL DA MADEIRA 2010
11:30 CALORIAS
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: Benfica vs Olhanense
18:15 PAI À FORÇA(R/)   
19:00 NOTÍCIAS
20:00 TELERURAL(R/)    
20:30 TELEJORNAL
21:30 FUTEBOL: Setúbal vs Porto
23:15 HERMAN 2010   
00:00 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA  
00:30 VIDAS CONTADAS(R/)   
01:00 25 DE ABRIL, A CANTAR 

02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO  
03:00 BOM DIA PORTUGAL  
04:00 EUCARISTIA DOMINICAL  
05:00 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA:
          SESSÃO SOLENE 25 DE ABRIL
07:00 EURODEPUTADOS  
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 FRANÇA CONTACTO  
14:30 ARTES DE RUA
15:00 TELEJORNAL  
16:00 O PAÍS EM MEMÓRIA
16:30 CONTAR ABRIL  
18:15 LADO “B”(R/)    
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)     
20:30 TELEJORNAL
21:30 REPÚBLICA DE ABRIL(R/)   
00:00 CONTRA INFORMAÇÃO   
00:30 FRANÇA CONTACTO
01:00 MUSICAL(R/) 
01:30 O PAÍS EM MEMÓRIA(R/)  

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 FALAESCREVEACERTAGANHA  
10:30 CONSERTOS NA CAVE
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 VIDAS CONTADAS  
16:30 MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. INGLAT  
17:00 SÓ VISTO!(R/)    
18:00 SUPER MIÚDOS  
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 PRÓS E CONTRAS
00:30 A HORA DE BACO  
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)   

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 FALAESCREVEACERTAGANHA  
10:30 CONSERTOS NA CAVE
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
15:45 BOMBORDO  
16:30 MAGAZINE
           MACAU CONTACTO  
17:00 A HORA DE BACO(R/)   
17:30 GRANDE
          REPORTAGEM-SIC(R/) 
18:00 SUPER MIÚDOS  
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 SERVIÇO DE SAÚDE   
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)   

* HORA DE MONTREAL                             ** HORáRiO SujEiTO A MODificAçõES

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

1.800.387.1194
Protecção da juventude      514.896.3100
Regie ass. automobile       514.873.7620
Revenu Canada         1.800.959.7383
Revenu Québec              514.864.6299

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

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

aSSociaÇÕeS e clUBeS

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

eNSiNo

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

iGReJaS

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

AGÊNciAS DE ViAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638

cONfORT
4057 Boul. St-Laurent              514.987.7666
LATiNO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LiSBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BOuTiQuES
BOuTiQuE ANA MARiA
4409 St.Laurent                    514.849.6619
BANcOS
cAiXA PORTuGuESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
cANALiZADORES
PLOMBERiE & cHAuffAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687
cLÍNicAS
cLÍNicA MÉDicA LuSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
cONTABiLiSTAS
ANÍBAL AfONSO, c.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTiSTAS
DR. THuY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209-514.499.1624
ELEcTRiciDADE
ELEcTRO-LuSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
fARMáciAS
fARMáciA RiTA NAccAcHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
fuNERAiS
ALfRED DALLAiRE|MEMORiA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATiON SERVicE
4209 De Bullion                   514.845.5804
MERcEARiA
Sá & fiLHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONuMENTOS
GRANiTE LAcROiX iNc.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOTáRiOS
Me. LuciEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDuARDO DiAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OuRiVESARiAS
ROSAS DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727
RESTAuRANTES
cHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO cOSTA

514.946.1988

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

www.jassure.ca

CANTiNHO dA POeSiA

COLABORE
COM O

NOSSO JORNAL

† José Teixeira 
Faleceu em Montreal, no dia 16 de Abril de 
2010, com 63 anos de idade, José Teixeira, 
natural de Santa Cruz, Madeira, Portugal, 
esposo de Rosária Teixeira.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos (as) 
Esmeralda, Dolores (Carlos Soares), Rogé-
rio (Jessica Pimentel), seus netos (as) So-
fia, Felícia, Camila, Emma, Melanie, Corey, 
Valerie e Valentino, seus irmãos (ãs) Álvaro, 
Juvenal, Filipe, Albertina, Florinda, Maria, 
Luís, João, Fátima e Dília e seus cônjuges 
respectivos, cunhados (as), 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 segunda-feira, 19 de Abril de 2010, após missa 
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado no Mausoléu 
Esther-Blondin, 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 22 
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.

2º ano de saudade
José Luís Medeiros

f. 24 de Abril de 2008

Natural da Ribeira Quente, São Miguel, 
Açores, viveste 77 anos com amor e 
alegria. Vivias tão contente, em paz e 
harmonia. No dia 24 de Abril, dia muito 
lembrado, Nossa Senhora te chamou, 
para seu anjo louvado. Deixa na dor a 
sua esposa Maria Pimentel, seus filhos 
Joe e Filomena, seu genro Dudley Nash 
e as suas filhas Sarah e Clare; suas ir-
mãs Maria Rosa e Conceição, sobrinhos 
(as), assim como outros familiares e ami-
gos. Bem-Haja.

longa existência
Nesta longa caminhada,
A vida não foi só flores...

Tive muitas alegrias...
Mas não faltou dissabores.
Amei a muitas mulheres...

Que juravam me amar,
No entanto eram só mentiras...

Tudo para me enganar.
A Cléia falava assim,

Eu te amo, meu amor.
Sem ti não sei, mas viver...

Onde tu fores eu vou.
A Alice já me dizia venha cá meu doce amado,

Agradeço sempre a Deus por seres...
Meu namorado...

 Já a Odete dizia amor não é ilusão!
Eu te amo tanto, tanto...

Que se um dia me deixares,
Morrerei do coração.

Estas e outras passaram na minha vida.
Como uma noite, um dia, ou uma chuva de verão.
Diziam amar-me tanto, mas me deixaram na mão.

Vivaldo Terres
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SeRviÇoS

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.

Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”, 
1 pessoa para trabalho geral e 1 
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos 
de exp. Salário conforme experiên-
cia. Contactar Jos 514-325-7729

eMpReGoS

veNDe-Se
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 dentá-
ria séria, que fale Francês, Inglês 
e Português. Vantagem ser poli-
valente. 

514-845-6283

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

Apresente-se no 65 Jarry E.

eMpReGoS

Senhora para limpeza de prédio 
com escritórios, a tempo inteiro. 

514 355-1233

Bruno De Matos
Agent immobilier affi lié

www.BrunoDeMatos.com
t.m. 514.970.7777

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

Laval-Oeste
Lindo cottage 

renovado. 284,000$

Edmundo Augusto
Agent immobilier affi lié

edaugusto1@gmail.com
t.m. 514.712.9431

Vendido em 86 dias - Novo condo 5 ½
Candiac

Vendido em 45 dias - Grande duplex
Plateau

Serviço profi ssional e honesto • comissão competitiva
Avaliação gratuita 

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

5 ½  19º andar 539,000$

Montréal-Nord

3 ½ VENDIDO

LACHINE 
Boa casa (preço para venda rápida)
Cottage (destacado) cave terminada

11 ½ - 5 qtos de dormir, grande terreno e 
quintal, solário terraço

PLATEAU – 3º andar 
Condo renovado, grande 6 ½, 3 quartos 
de dormir, chão de madeira e cerâmica

Ajudante de mesa para restaurante 
português. 

514-240-3912
A Clínica Nova procura uma se-
cretária médica, a tempo parcial e 
para as férias de Verão. Contactar 
Elisabeth ou Carla. 

514-987-0080

Grande apartamento 4 ½ aque-
cido, entrada máq. lavar e secar. 
Área Rosemont. 625.00$. 
514-254-3366 ou 514-210-6006

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

514-374-2395

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

falo
Português

aRReNDa-Se

Mulher autónoma, não fumado-
ra, 69 anos, deseja encontrar 
homem não fumador da mes-
ma idade, que fale francês. 
Homem sério unicamente. 

514-439-0586
depois das 18h.

Pastelaria procura pessoa para la-
var loiça e ajudar na cozinha. 

514-281-6947

Procura-se senhora reformada com 
experiência bancária, para trabalhar 
num escritório, 3 dias por semana. 
Caso esteja interessada, responda 
em carta fechada, para este jornal.

iMpoSTo/coNTaBiliDaDe
Para qualquer serviço de contabili-
dade e impostos queira contactar 

Jennifer Andrade
514-886-5600

Camião Chevrolet 6x6, com “bas-
culante” Goyier e “pá frontal” de 8 
pés para limpar a neve. Automá-
tico, diesel, 102,000km. $17500 
neg. 

514-766-8390

Apartamento T2 em Lagos, Algar-
ve, 5 min. da praia. Ou arrenda-se 
no Verão. 450-963-0989

eNcoNTRoS

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

Para férias, apartamento em Vila-
moura. Preço segundo altura do 
ano e tempo de permanência. 

514-727-3533

Varina Alumínio admite pessoal 
para fabricação e instalação dos 
seus próprios produtos. 

514-362-1300

Varina Alumínio admite pessoal 
para fabricação e instalação dos 
seus próprios produtos. 

514-362-1300

aRReNDa-Se
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dOMiNGAS a propósito duma assembleia
No prosseguimento da tentativa que há alguns pro-

cura dar forma e fim, ao projecto de construção do 
Manoir Portugais da terceira idade, que em 1989 esteve 
por um fio de ser concretizado, a Caixa Portuguesa con-
vocou uma assembleia extraordinária no passado dia 11, 
a fim de apresentar as conclusões de um estudo realizado 
pela firma ékm, analisando as eventuais viabilidades de 
execução do projecto.
Com considerável assistência que em silencio escutou 

as 3 vertentes do estudo, do qual duas — preconizan-
do a construção de 35 e 81 apartamentos— foram eli-
minadas pelos próprios executantes por impossibilidade 
de efectivação, passou-se à terceira e última hipótese, 
defendendo a possibilidade de 61 residências. O estudo 
apresenta muitas interrogações e nenhumas garantias de 
financiamento. Está apenas no campo das probabilida-
des a confirmar, se possível. Mas à partida, o facto de 
necessitar duma injecção de fundos da comunidade na 
ordem de 1 milhão e 500 mil dólares e das rendas serem 
no mínimo calculadas em 1100 dólares mensais, só pa-
redes, sem aquecimento nem electricidade, não promete 
grandes voos. 
Daí o terem havido várias questões como as que in-

cluímos, retiradas duma longa carta análise escrita pelo 
Senhor Duarte Miranda, conhecido ex-vice-presidente 
duma importante instituição bancária de Montreal, di-
rigida a Emanuel Linhares, presidente da Caixa, com 
cópias ao Movimento Desjardins e a Me Eduardo Dias, 
secretário da CP, na qual ele se interroga sobre a legali-
dade da Caixa aparecer como iniciadora e promotora do 
projecto. (O texto é em Francês)
Na impossibilidade de a transcrever na íntegra, apre-

sentamos assim alguns extractos do seu conteúdo que 
nos parecem mais relevantes, como os seguintes:
• Comment la Caisse, n’étant pas la principale intéres-

sée, et surtout pas, à ce qu’il paraît, le maître d’œuvre, 
a-t-elle pu prendre l’initiative d’engager les avoirs de 
ses membres en mandatant une étude sur une question 
indépendante de ses objectifs, voire de ses intérêts en 
tant qu’institution financière?
• Quelles sommes ont été déboursées par la Caisse en 

vue du mandat donné à ékm, au nom des membres de la 
Caisse, (…)
• Ces frais et dépenses sont-ils à l’intérieur de 

l’enveloppe de 15.000 $ (…)?
• Y a-t-il des sommes présentement dues et payables par 

la Caisse à ékm ou à tout autre entité ou individu en rela-
tion avec l’Étude ou avec tout autre aspect du projet?
• Quel a été le processus de sélection de la firme ékm?(…) 

Une analyse rapide du peu d’information publique qui 
m’était accessible, ne me permet pas, malheureusement, 
de constater de la compétence ni de l’expérience de ékm 
pour un projet de cette nature et envergure.
• Si la Caisse n’est pas le maître d’œuvre de ce projet, 

pourquoi y-a-t-il eu une motion présentée par un mem-
bre du CA, Monsieur Francisco Valdez, et mise au vote, 
conformément à l’Ordre du jour, autorisant le CA de 
la Caisse à créer un autre “Comité de travail” devant 
mener le projet à sa conclusion?  À mon avis, cela peut 
bien être le choix des individus qui ont choisi de mener 
ce projet de l’avant, mais ne peut être du ressort du CA 
de la Caisse et n’aurait pas dû faire l’objet d’un vote 
en bonne et due forme, sous la supervision du Secrétai-
re du CA! Vous m’épargnerez la nécessité  d’élaborer 
d’avantage sur ce point.
• L’Étude fait référence à l’implication de certains au-

tres individus, qui auraient aussi “contribué” à l’analyse 
du projet. Ces personnes se seraient joint au Groupe de 
travail et aux représentants de ékm, François Émond, ar-
chitecte paysagiste et “son adjointe” Ellen Gedopt, pour 
aider dans l’évaluation de certains éléments.   On y nom-
me un “professionnel en évaluation de coûts”, monsieur 
André Bélisle, évaluateur qui travaille comme consultant 
pour la Société canadienne d’hypothèque et de logement 
(SCHL), et monsieur Marc-Antoine Roberge, “ingénieur 
pour SNC Lavalin”.  Quoique ces références, tel que j’ai 
aussi eu l’occasion de vous en interroger lors de mon 
intervention à la réunion du 11 avril, laissent supposer 
de la contribution de la SCHL et de SNC Lavalin respec-
tivement, tel n’est pas le cas, comme vous avez pu me le 

confirmer en réponse à ma question, puisque ces deux 
entités ne faisaient pas partie du mandat, et que les deux 
individus en question agissaient à titre indépendant et 
autonome.  Il s’agissait, tout au moins et au mieux, d’une 
malencontreuse erreur de la part des responsables de la 
rédaction de l’Étude, mais qui a pu, néanmoins, induire 
en erreur certains des membres présents, comme ce fut 
mon cas.  Le document fait aussi référence à la contri-
bution de monsieur Pierre Faquin, “avocat et spécialiste 
en projets immobiliers, financiers, gestion et exécution 
de projets pour des entreprises des secteurs privés, pu-
bliques et organismes sans but lucratif.” Dans ce dernier 
cas, cependant, il n’y est faite aucune référence à aucune 
affiliation professionnelle ou autre, ce qui laisse suppo-
ser que Me. Faquin vous a aussi apporté son appui en 
tant qu’autonome.  Comme je le questionnais précédem-
ment dans un autre contexte, il faudrait connaître à quel 
niveau et à quel coût les représentants de la Caisse, et en 
particulier les membres du CA, ont engagé les membres 
de la Caisse pour l’obtention des services de ces indivi-
dus.  De plus, il reste à déterminer aussi s’il y a quelque 
somme qui leur est présentement due et si quelque autre 
engagement contractuel en leur faveur demeure en vi-
gueur ou en suspens.  Enfin, il serait de l’intérêt du plus 
grand groupe d’intéressés, les membres de la Caisse, de 
connaître les pré-requis qui ont mené à l’engagement de 
ces individus, et à savoir s’il y a quelque relation entre 
eux et la Caisse et ses dirigeants ou le CA.
• L’Étude ne fait aucune mention de quelque considéra-

tion démographique qui justifie ou, mieux encore, appuie, 
la poursuite d’un projet de 61 logements pour répondre 
aux besoins des membres de la Caisse, mieux encore de 
la Communauté portugaise (j’y reviendrai!).  D’ailleurs, 
vous n’avez pas su répondre clairement à une question 
d’un des membres sur ce même sujet.(…).  
• Pourquoi, lorsque des membres ont fait allusion au 

fait que la Caisse “offrait” (donnait) le terrain de statio-
nnement pour la construction du complexe résidentiel, le 
président de l’assemblée n’a-t-il pas fait preuve de trans-
parence et informé l’assemblée que la Caisse ne cèderait 
ledit terrain que contre le paiement de sa juste valeur.  
Cette information n’est pas suffisamment claire dans le 
texte de l’Étude, laquelle, de toute façon, les membres 
n’ont pu consulter adéquatement avant la réunion.
• Pourquoi le président de l’assemblée n’a-t-il pas 

apporté d’avantage de précisions au membre qui, de 
toute évidence, n’avait pas bien compris la réponse de 
Monsieur François Emond sur les dérogations qui de-
vront éventuellement être approuvées par le Service 
d’urbanisme de la Ville de Montréal?  Monsieur Emond 
a répondu du bout des lèvres et de façon peu claire qu’il 
avait eu une rencontre “INFORMELLE” avec certains 
de ses contacts à la Ville de Montréal, et qu’il espérait 
qu’éventuellement ces dérogations soient approuvées.  
Le membre en question, a compris et répété qu’étant 
donné “l’approbation en principe” obtenue la chose 
était réglée.  
Il n’en est rien!
• Sur quelle base avez-vous pu affirmer aux participants 

que la Caisse Portugaise “accordera le financement 
hypothécaire” nécessaire au projet? Qui l’a autorisé?  
(…) 
Quoique j’ai pu constater votre satisfaction personnel-

le, et que j’ai pu la comprendre jusqu’à un certain point, 
lors de la prise du vote très majoritairement en faveur de 
la dite motion bidon, donnant des pouvoirs au CA que les 
membres ne devaient pas et n’avaient pas à lui concéder, 
j’ai aussi pu constater à quel point beaucoup des mem-
bres présents étaient mal informés et ne comprenaient 
pas tous les enjeux et détails de ce qui était discuté. Cela 
était le cas, entre autres, de certains participants, que 
j’aurais crus mieux à l’affût des détails présents et de 
ceux manquants, avant de se faire une idée finale.  Cela 
prouve à quel point il y a une telle expectative dans la 
communauté pour la création d’une “résidence” pour 
personnes âgées, que même ceux et celles qui devraient 
être le mieux préparés pour comprendre les enjeux se 
sont laissé berner par le processus mis en place par le 
CA de la Caisse..

Coordenação de Raul Mesquita

PArAbéNS

A senhora Fátima Rodrigues completou o seu 80º ani-
versário. A cerimónia teve lugar num restaurante bem 
conhecido da comunidade, o seu preferido, na compa 
nhia da sua familia. Fátima é natural de Angra do Heroí-
mo, mais pecisamente da freguesia de S. Pedro. 
Muitos parabéns à “tia” Fátima.
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Nunca sem o meu livro
Cada livro é uma descoberta que, 

por vezes surpreende e ilumina, 
por vezes é doloroso. Há livros na mis-
são clara e definida, outros oferecem o 
inesperado.
O prazer de ler livros de poesia pode 

transformar a maneira como percebe-
mos a vida mergulhando num mundo 
que se torna mais real. Um livro é um 
amigo que nunca nos faltará nos mo-
mentos de solidão. É um aliado na hora 
difícil num espaço de silêncio com um 
chá verde ou uma taça de vinho tinto, 
ou ainda se o momento convidar a um 
ambiente musical em casa, com Jazz 
Spa- Smith Glendon e navegar um 
pouco mais fundo na viagem, ao ritmo 
das ruas e lugares que imagina durante 
a leitura.
Independentemente do estilo há livros 

de poesia para todos os gostos e prefe-
rências. 
Conheço pessoas que são ávidos lei-

tores, mesmo que seus pais nunca abri-
ram um livro. Não force: a leitura é um 
prazer, que traz tantas lembranças, tan-
tos momentos preciosos arrancados ao 
frenesim da vida.
Confesso que aprecio a surpresa, que 

encontrei no poeta popular José da 
Conceição, que fala quando abraça a 
solidão, poemas que nos provocam, 
outros mais intimistas e cujo significa-
do milagrosamente aberto na sequência 
de uma paixão, num misto de memória 
e de esperança. Os poemas que não são 
para nós, eles vão encontrar os seus lei-
tores em outros lugares.   
Foi no restaurante Chez Le Portugais, 

onde o seu proprietário Henrique La-
ranjo, gosta de reunir especialistas, de 
géneros e estilos diferentes num am-
biente descontraído e assim, permitir 
que o público possa interagir sobre di-
ferentes temas.   
A noite do dia 17 de Abril com o es-

critor popular José da Conceição foi 
um sucesso.   
Realizada a partir do lançamento do 

seu segundo livro “O Despertar da 
Saudade” fruto da sua viagem interior 
na terra portuguesa, no mar Atlântico 
porque foi marinheiro e no gelo dos 
Lagos do Québec, onde abandonou o 
navio e imaginou uma vida melhor.
Integrando esta iniciativa teve tam-

bém lugar uma conversa por música 
com os fadistas; Carlos Rodrigues e 

Victor Vilela, viola Francisco Valadas 
e Guitarra Joe Medeiros. De salientar 
Elisa Rodrigues que apresentou e agra-
deceu com simpáticas e sinceras pala-
vras de amizade os artistas, o público e 
enalteceu a segunda obra do escritor-
poeta, José da Conceição. O público 
bate palmas numa noite que se preten-
de mágica, que tudo faz esquecer, mas 
o mais provável é que as palmas sejam 
também por causa do seu Aniversário 
de casamento com Christianne há 35 
anos e foram surpreendidos com uma 
surpresa dos seus filhos Mylène e Mi-
guel.
Foi um prazer dobrado ao ritmo de 

uma noite bem organizada e imaginada 
pelos seus amigos: Muitos Parabéns. 
“O Zé para os amigos” ao entrar em 
palco agradece e fala com modéstia 
que se deve à carga de poesia, de emo-
ção e da música que transmitia a cultu-
ra portuguesa.

Nós precisamos de navegar nas 
nossas origens e na história da 
emigração dos portugueses no 
Mundo, porque na vida real!... 
Uma não vai sem a outra, quem 
abre um livro de poesia mer-
gulha numa onda de liberdade 
para todos os humanos de acor-
do com os ditames de cada cul-
tura.
Os livros são um alimento para 

o coração, um ser humano que 
fala quando abraça a solidão e 
uma jangada que nos ilumina na 
tempestade.
Muitas vezes, é a abertura do 

espírito que está em causa, não 
a capacidade de compreender 
e podemos voltar mais tarde, 
quando o nosso espírito encon-
trou disponibilidade para pro-
curar uma hora e se deslumbrar 

com a criatividade dos poetas que res-
peitam a natureza da vida, caso contra-
rio será a vida a próxima a desapare-
cer.
Este livro “ O Despertar da Saudade” 

gera um prazer afiado para abri-lo nes-
ta margem distante do Rio Tejo. Muito 
me apraz registar que, José da Concei-
ção nasceu em “Algés” e aqui no 4134 
do Boul. Saint-Laurent, em Montreal, 
deu a conhecer o seu novo livro de po-
esia.  
Na sala pairava no ar palavras soltas 

de humor do público num tom bem dis-
posto e a voz de pessoas que gostam de 
declamar poesia juntaram-se ao poeta, 
nomeadamente Marcel, Lise Champig-
ny, Laureano Soares, José Marques da 
Silva, Armandino Santos, Armanda da 
Conceição, Luísa Calado, Victor Vilela 
e Rosa Velosa.
Os participantes gostaram da experi-

ência e não perderam a riqueza culiná-
ria portuguesa antes de passarem à fase 
mais agitada do evento. Foi um im-
portante acontecimento, que suscitou 
grande interesse entre a assistência e 
que constituiu um agradável momento 
de convívio e de cultura. 
Não perca a chance de participar nas 

actividades, que são hábitos de vida 
saudáveis na comunidade e levando 
em conta que muitas são dirigidas a 
toda a família.
Manuel de Sequeira Rodrigues

festa do folcloreFotos de Manuel Neves

portugal na escola eMica
A escola EMICA é uma escola pro-

fissional pós-secundária que ofere-
ce vários programas interessantes para 
os jovens e menos jovens. Um deles é 
o programa “venda de viagens”, e ao 
fim do curso, os estudantes devem ven-
der a ideia de viajar para o estrangeiro. 
Este ano, duas portuguesas estavam 
inscritas, Ana Cristina da Silva e De-

bra Beaupré, e trabalharam muito para 
a apresentação de Portugal. Estas duas 
alunas apresentaram vários restauran-
tes e artefactos portugueses. Parabéns!
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iii diViSãO POrTUGUeSA

SÉRiE A SÉRiE B SÉRiE C

DiViSÃO SÉRiE AÇORES SÉRiE G - MADEiRA

1-Angrense 40
2-U. micaelense                               37
3-lusitânia 36
4-rabo Peixe                                  24 
5-Barreiro 20
6-flamengos 13

SÉRiE fSÉRiE ESÉRiE D

ZONA CeNTrO ZONA SUl

1-Arouca 51
2-Pampilhosa 49
3-Tourizense 46
4-Tondela 45
5-mafra 45
6-esmoriz 42
7-Sertanense 39
8-UD Serra                38
9-Praiense 37
10-eléctrico 37
11-Operário 36
12-Ac. Viseu         33
13-marinhense 31
14-Oliv. Bairro       30
15-monsanto 28
16-Vitória do Pico      28

1-U. madeira                 71
2-Atlético 50
3-louletano 47
4-Oriental 46
5-At. reguengos          46
6-lagoa 44
7-Pinhalnovense 43
8-Pontassolense 41
9-est. Amadora          41
10-Camacha 38
11-real 35
12-marítimo B             35
13-Aljustrelense 29
14-Igreja Nova            23
15-Odivelas 22
16-Santana 3

ZONA NOrTe

1-moreirense 63
2-Tirsense 48
3-gondomar 47
4-Vizela 43
5-Sp. espinho                37
6-AD lousada            35
7-ribeirão 34
8-Paredes 33
9-Boavista 33
10-merelinense 32
11-Vianense 32
12-Aliados lordelo 31
13-Padroense 30
14-lusitânia 
 lourosa   27
15-Vieira 16

liGA de HONrA - liGA ViTAliS
                        P  j  V  e  D
1-Beira-mar          48 27 14  6  7
2-Portimonense     48 27 14  6  7
3-Santa Clara        47 27 12 11  4
4-Oliveirense         46 27 13  7  7
5-feirense                43 27  11 10  6
6-Trofense                39 27  11  6 10
7-Desp. Aves           38 27  9 11  7
8-Penafiel              35 27   8 11  8

                        P  j  V  e  D
9-gil Vicente          34 27  8 10  9
10-fátima              33 27  7 12  8
11-freamunde         32 27  8  8 11
12-estoril Praia       31 27  6 13  8
13-Sp. Covilhã         27 27  6  9 12
14-Varzim                         27 27   5  12 10
15-Chaves                    25 27   5 10 12
16-Carregado         21 27  5  6 16

ii diViSãO POrTUGUeSA

TAçA de POrTUGAl

Chaves - Naval         1-0         1-1(p)

rio Ave - fC Porto    1-3        0-4

1ª mão 2ª mão

1-Benfica 70
2-Sp. Braga                         64
3-fC Porto               59
4-Sporting 44
5-V. guimarães                  37
6-Nacional 36
7-marítimo 34
8-U. leiria                     34

9-Naval 33
10-P. ferreira                  33
11-rio Ave                   29
12-Académica 26
13-V. Setúbal               25
14-Olhanense 25
15-leixões 21
16-Belenenses 17

1ª liGA - liGA SAGreS

28ª JOrNAdA - HOrÁriO27ª JOrNAdA - reSUlTAdOS

Sexta-feira (23 Abr)
rio Ave-marítimo                     15:15
Sábado (24 Abr)
V. Setúbal-fC Porto                  14:15
Benfica-Olhanense 16:15
Domingo (25 Abr)
Nacional-P. ferreira                     11:00
leixões-Académica 11:00
Naval-Sp. Braga                  13:00
U. leiria-Sporting                15:15
Segunda-feira (26 Abr)
V. guimarães-Belenenses      15:15

1-madalena 49
2-Boavista S.mateus                 42
3-Santiago 40
4-Capelense 38

Campeonato (Descida)

Campeonato (Apur. Campeão)

1-juv. évora               30
2-Cova da Piedade                  28
3-farense 27
4-esp. lagos                      23
5-Pesc. Caparica                  23
6-Beiramar Alg.                 20

1-moura 22
2-fabril Barreiro             22
3-Quarteirense 18
4-U. montemor                          16
5-Castrense 12
6-lusit. évora                       8

manutenção

Subida
1-Torreense 36
2-Casa Pia                        35
3-Alcochetense 25
4-Oeiras 21
5-At. Tojal                          21
6-1º Dezembro                18

1-Caldas 20
2-Peniche 19
3-Sintrense 18
4-Portomosense 14
5-Ol. moscavide                  13
6-gavionenses 11

manutenção

Subida
1-Anadia 32
2-Sp. Pombal                    30
3-Sourense 26
4-gândara 25
5-f. Algodres                23
6-mangualde 18

1-Benf. C. Branco             23
2-UD Tocha                         20
3-Vigor mocidade             18
4-Penamacorense 15
5-Alcains 8
6-Nelas 6

manutenção

Subida

1-Coimbrões 27
2-fC Cesarense                     26
3-Penalva 25
4-Candal 21
5-Avanca 20
6-fiães 18

1-S. joão Ver                            25
2-Oliv. Douro                    21
3-Cinfães 21
4-Sp. mêda                           19
5-milheiroense 14
6-Sanjoanense 9

manutenção

Subida
1-mirandela 30
2-macedo de Cavaleiros 30
3-Bragança 27
4-maria da fonte             22
5-Valenciano 19
6-limianos 18

1-Santa maria fC             21
2-montalegre 17
3-Amares 16
5-fão 16
3-marinhas 15
6-morais fC                11

manutenção

Subida

Sexta-feira (16 Abr)
Olhanense-marítimo 1-2
Sábado (17 Abr)
P. ferreira-Naval                            1-3
Sp. Braga-leixões                                3-1
Domingo (18 Abr)
Belenenses-rio Ave                       0-0
Nacional-U. leiria                                2-0
Académica-Benfica 2-3
fC Porto-V. guimarães                      3-0
Segunda-feira (19 Abr)
Sporting-V. Setúbal                   2-1

1-AD Oliveirense              26
2-joane 24
3-Vila meã                    23
4-famalicão 23
5-fafe 23
6-Amarante 21

1-Torre moncorvo          24
2-leça 23
3-rebordosa 22
4-Serzedelo 18
5-Infesta 14
6-Pedrouços 7

manutenção

Subida

meias-finais
1ª mão 2ª mão

Hamburg - fulham   22/04 29/04
A.madrid - liverpool 22/04 29/04

liGA dOS CAMPeÕeS

fórmula 1: Button
vence G.p. da china
Com uma pilotagem impecável e 

sem problemas em pista seca ou 
molhada, Jenson Button, da McLa-
ren, conquistou brilhantemente a sua 
segunda vitória na temporada 2010 da 
Fórmula 1. O actual campeão mundial 
assumiu os comandos da prova na 19ª 
volta para não a perder mais e chegar 
também ao topo no campeonato de pi-
lotos. Jenson Button, assim como Nico 
Rosberg, da Mercedes, e Robert Kubi-
ca, da Renault, optaram por permane-
cer com pneumáticos de pista seca logo 
após a largada, enquanto vários pilotos 
colocaram pneus intermediários e ti-
veram de voltar ao “pit” logo depois. 
Para completar em beleza toda esta 
proeza da McLaren, Lewis Hamilton 
deu mais um show de ultrapassagens, 
suportou o desgaste de pneus e chegou 
em segundo lugar, oferecendo assim 
uma belíssima dobradinha à McLaren. 
Nico Rosberg resistiu impecavelmen-
te à pressão de Fernando Alonso, da 
Ferrari, e completou o pódio, com o 
espanhol a chegar em quarto. Outro a 
ter sido pressionado foi Robert Kubica, 
da Renault, mas segurou a quinta po-
sição, com o alemão Sebastian Vettel, 

da Red Bull, em sexto, depois de ter 
cometido o mesmo erro na utilização 
de pneus. Atrás, em sétimo, a surpre-
sa da corrida Vitaly Petrov, também da 
Renault, que fez duas ultrapassagens 
nas últimas voltas. Para completar a 
zona de pontuação, Mark Webber, da 
Red Bull, foi o oitavo. Felipe Massa, 
da Ferrari, ultrapassou Michael Schu-
macher, da Mercedes, na última volta 
e conquistou a nona posição, com o 
hepta-campeão mundial a deslizar para 
o décimo lugar.
O GP da China viu o primeiro con-

fronto directo entre Felipe Massa e 
Fernando Alonso na temporada 2010. 
Mas a disputa terminou de um modo 
um pouco controverso, com o espanhol 
a ultrapassar o companheiro da Ferrari 
na entrada dos “boxes”, enviando-o à 
relva para evitar uma colisão. Classifi-
cação final deste G.P. da china: 1-Jen-
son Button (ING/McLaren); 2-Lewis 
Hamilton (ING/McLaren); 3-Nico 
Rosberg (ALE/Mercedes GP); 4-Fer-
nando Alonso (ESP/Ferrari); 5-Robert 
Kubica (POL/Renault). Próximo en-
contro a 9 de Maio no Grande Prémio 
de Espanha. Hélder Dias

1-ribeira Brava                          29
2-Cf Andorinha                              27
3-Caniçal 26
4-Câm.lobos 21 
5-est. Calheta                                 20
6-Portosantense 19

1-machico 21
2-Cruzado Canicense                    19
3-Cf União                                 17
4-1º maio funchal                         15
5-AD Porto da Cruz                       10
6-Porto moniz                     6

Campeonato (Subida)

Campeonato (Descida)

UeFA eUrOPA liGA

meias-finais
1ª mão 2ª mão

Inter - Barcelona   3-1       27/04
B.munich - lyon   21/04     27/04

liGA iNTerCAlAr

estoril Praia vs P. ferreira
2010-04-28

fINAl

análise da jornada
A ronda 27 trouxe poucas decisões 

definitivas, no que diz respeito à 
classificação, mas o quadro final vai 
ganhando cor. O Benfica ficou um pou-
co mais perto do título, ainda que o Sp. 
Braga se mantenha na luta. Leixões e 
Belenenses encaminham-se para a des-
promoção, embora a matemática ali-
mente a esperança.
FIGURA: Com Weldon a reve-

lar-se um importante trunfo para 
Jorge Jesus, nesta recta final do 
campeonato, o Benfica venceu a 
Académica, em Coimbra (2-3). 
As “águias” escalaram assim 
mais um degrau rumo ao título. 
Ficam a faltar quatro pontos para 
uma festa que até pode chegar 
mais cedo, se a equipa de Jorge 
Jesus fizer melhor que a de Do-
mingos, na próxima ronda.
MOMENTO: No dia em que se 

viu matematicamente arredado do 
«penta», o F.C. Porto recebeu a 
taça do «tetra» e derrotou o Vitó-
ria de Guimarães (3-0). Aos «dra-
gões» resta olhar para o segundo 
posto, na esperança de entrar uma 
vez mais a Liga dos Campeões, 
mas o Sp. Braga já começa a fazer 
contas aos milhões.
FRASE: Ainda antes de oficiali-

zar a contratação de Paulo Sérgio, 
o Sporting aproveitou a derrota 
do seu futuro técnico e deixou o quarto 
lugar praticamente arrumado. Postiga 
voltou aos golos quase um ano depois, 
e garantiu um triunfo sobre o Vitória de 
Setúbal (2-1).
EQUIPA: A luta pelo quinto lugar 

animou, com as duas equipas da Ma-
deira a tirarem proveito da derrota vi-
maranense. O Nacional ultrapassou a 
União de Leiria (2-0) e colocou-se a 
apenas um ponto da última vaga eu-
ropeia. A três do Vitória de Guimarães 

está o Marítimo, que ganhou em Olhão 
(1-2). Sem condenados, mas com uma 
sentença escrita. Na fuga à despromo-
ção ainda não há condenados, mas o 
Belenenses já tem a sentença escrita. 
Ao empatar em casa com o Rio Ave 
(0-0), a formação do Restelo fica en-
tregue apenas à matemática. O Leixões 
também continua à beira do precipício, 

ainda que a derrota em Braga não te-
nha sido um passo em frente. Os ad-
versários directos também perderam, 
mas agora há uma jornada a menos 
para recuperar o equilíbrio. Longe des-
ta luta estão Paços de Ferreira e Naval. 
A equipa da Figueira da Foz recuperou 
o desgosto de falhar a final da Taça de 
Portugal, e venceu na Mata Real (1-3). 
Na próxima ronda recebe o Sp. Braga, 
e pode ter uma palavra a dizer na luta 
pelo título.

LíDER qUER
PROSSEGUiR
Pinto da Costa oficializou a 
sua candidatura a mais um 
mandato na presidência do 
FC Porto. A comissão de 
apoio à recandidatura do 
líder portista apresentou 
um documento com mais 
de 19.758 assinaturas para 
oficializar algo que Pinto da 
Costa já tinha anunciado 
em Março, numa entrevista 
à RTP. As eleições são em 
Maio.

NA MiRA DO ARSENAL
O avançado argentino do 
Benfica, Di María, e o cen-
tral brasileiro David Luiz 
podem estar sob amira do 
Arsenal. Segundo o jornal 
Daily Star, os jogadores já 
foram observados por res-
ponsáveis do clube inglês 
que, finalmente, vai dispo-
nibilizar dinheiro suficiente 
para reforçar melhor a equi-
pa.

MACHADO E
GiL APURADOS
Os tenistas portugueses 
Rui Machado e Frederico 
Gil apuraram-se para a se-
gunda ronda do Challenger 
de Roma, ao vencerem na 
primeira eliminatória os ita-
lianos Matteo Trevisan e 
Alessio Di Mauro, respecti-
vamente. Machado venceu 
em dois sets, por 6-3 e 7-6, 
com 7-1 no tie-break. Gil ga-
nhou também em dois sets, 
por 6-1 e 6-4.

NOVO TÉCNiCO fAZ 
qUESTÃO DE 
“SOSSEGAR” ADEPTOS 
DO SPORTiNG
Paulo Sérgio, o novo treina-
dor do Sporting, quis “sos-
segar” os adeptos leoninos 
pelos “poucos anos enquan-
to treinador” e prometeu tra-
balhar para “ser campeão, 
porque é isso que um clube 
dessa dimensão deseja”. 
O ainda técnico do Vitória 
de Guimarães compareceu 
ao final da tarde na sala de 
imprensa do complexo des-
portivo vitoriano ao lado do 
vice-presidente para o fu-
tebol, Paulo Pereira, para 
confirmar e comentar a sua 
contratação pelo Sporting. 
“Terei muito tempo para fa-
lar para os sportinguistas, 
mas, e para os que possam 
ter algumas dúvidas pelos 
poucos anos de treinador 
ou pela minha idade, quero 
sossegá-los, porque, desde 
o primeiro dia em que tra-
balhar para o clube, o ob-
jetivo será ganhar, vencer, 
ser campeão. É para isso 
que trabalho todos os dias 
e é isso que um clube des-
sa dimensão deseja”, disse. 
Paulo Sérgio, que revelou 
que as negociações co-
meçaram e terminaram na 
segunda-feira e que “houve 
interesse tripartido neste 
desfecho”, mostrou auto-
confiança e disse não ter 
“nenhum complexo de infe-
rioridade ou temor”. “Vou de 
peito aberto, nada disto me 
faz confusão”, sublinhou. O 
novo técnico leonino admi-
tiu, contudo, que teria sido 
preferível o anúncio ser 
adiado.
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17º presidente de portugal 1986-1996
MáRIO ALBERTO NOBRE LOPES SOARES

Soares envolvido desde cedo na acti-
vidade política, aderiu à Juventude 

Comunista em 1942, ano em que fre-
quentou igualmente a Faculdade de Le-
tras. Em 1943, ligou-se ao Movimento 
da Unidade Nacional Antifascista (MU-
NAF) e, no ano seguinte, filiou-se no 
Partido Comunista Português (PCP), de 
que veio posteriormente a desligar-se. 
Pertenceu, em 1946, à comissão central 
do Movimento de Unidade Democráti-
ca (MUD), devendo-se-lhe a fundação 
do MUD-Juvenil. Em 1949, apoiou a 
candidatura de Norton de Matos à Pre-
sidência da República. Entretanto, con-
cluiu em 1951 a licenciatura em Ciên-
cias Histórico-Filosóficas e, em 1957, 
formou-se em Direito. Foi, em 1958, 
um dos apoiantes da candidatura do 
general Humberto Delgado à Presidên-
cia da República. Professor no Colégio 
Moderno (fundado por 
seu pai, João Soares), que 
também dirigiu, exerceu 
a advocacia, encarregan-
do-se da defesa de presos 
políticos e prosseguindo 
a sua actividade política 
na oposição. Em 1961, 
foi redactor e signatário 
do Programa para a Democracia da Re-
pública e, em 1964, um dos fundadores 
da Acção Socialista Portuguesa (ASP).
Candidatou-se, em 1965 e 1969, a de-
putado pelas listas da oposição. 
Entretanto, a sua intervenção políti-

ca conduziu-o à prisão pela PIDE, em 
1968, sendo deportado para São Tomé 
e Príncipe. Entre 1970 e 1974 esteve 
exilado em França, exercendo activida-
de docente. Em 1973, num congresso 
realizado em Bad-Munstereiffel (Ale-
manha), a ASP converteu-se em Partido 
Socialista (PS), tornando-se Mário So-
ares o seu secretário-geral. Regressou 
a Portugal em 28 de Abril de 1974, no 
chamado “comboio da liberdade”. Foi 
então encarregado pela Junta de Salva-
ção Nacional de obter o reconhecimen-
to do novo regime democrático nas ca-
pitais europeias. Ministro dos negócios 
estrangeiros dos I, II e III governos pro-
visórios e ministro sem pasta do IV Go-
verno Provisório, esteve directamente 
envolvido nas negociações e acordos de 
descolonização. Entretanto, em 1975, 
sendo ministro sem pasta, demitiu-se 
por discordar da política do governo de 
Vasco Gonçalves, no que foi acompa-
nhado pelos restantes elementos do PS 
que faziam parte do executivo, contri-
buindo assim para a crise surgida com a 
contestação à liderança do então primei-
ro-ministro. Mário Soares foi primeiro-
ministro dos dois primeiros governos 
constitucionais (1976-1978) e, após 
o derrube do seu executivo, esteve na 
oposição entre 1978 e 1983. Nas elei-
ções deste último ano, voltou a ocupar o 
cargo de primeiro-ministro, dirigindo o 
governo de coligação PS-PSD conheci-
do como “bloco central”, num período 
de grave crise económica. 
Interveio na concretização do proces-

so de adesão de Portugal à CEE, cujo 

tratado assinou em 1985. 
Em 1986 deu início a um novo perí-

odo da sua vida política, tornando-se o 
primeiro civil a ser eleito presidente da 
república portuguesa directamente (com 
51,2% dos votos). Renunciou, então, aos 
cargos de secretário-geral do PS e de de-
putado (para que fora eleito em todas as 
legislaturas). Em 1991, voltando a candi-
datar-se, foi de novo eleito Presidente da 
República, com 70,4% dos votos. Findo 
o seu segundo mandato, em inícios de 
1996, afirmou pretender retirar-se da vida 
política activa, tornando-se presidente da 
recém-criada Fundação Mário Soares e 
da Comissão Mundial Independente dos 
Oceanos. Mário Soares presenciou e pro-
tagonizou muitos dos principais aconte-
cimento da vida portuguesa das últimas 
décadas. A sua capacidade de afirmação 
política e pessoal tornou-o o político 

português mais célebre e 
prestigiado internacional-
mente. Enquanto Presiden-
te da República, impôs um 
estilo próprio que, mesmo 
não lhe valendo uma apre-
ciação unânime, marcou 
uma década e congregou 
fortes simpatias. Instituiu 

a chamada «presidência aberta», estabe-
lecendo, em diferentes cidades do país, a 
sua residência oficial durante períodos de 
visita à região circundante, no que con-
siderava uma forma de melhor contac-
tar com o país e com os seus problemas. 
Embora protagonizando alguma instabi-
lidade entre a presidência e o governo do 
PSD, manteve boas relações com largos 
sectores da vida nacional e internacional, 
garantindo uma longevidade política in-
vulgar. Eleito presidente da Internacional 
Socialista em 1976, recebeu, em 1977, 
o Prémio Internacional dos Direitos do 
Homem e, em 1987, o Prémio Robert 
Schumann, pelo seu trabalho em prol da 
Europa. Doutor honoris causa por várias 
universidades, entre as quais a Univer-
sidade de Coimbra, recebeu inúmeras 
condecorações dentro e fora de Portugal. 
Colaborou em jornais e revistas como 
a Seara Nova, O Tempo e o Modo e o 
jornal República. De entre as obras que 
escreveu, destacam-se A Juventude não 
está com o Estado Novo (1946), Escritos 
Políticos (1969), Portugal Amordaçado 
(1974), Escritos do Exílio (1975) e os 10 
volumes de Intervenções (1987-1996).
Em 1999, Mário Soares aceitou o con-

vite de António Guterres para encabeçar 
a lista do PS para o Parlamento Europeu 
(PE). O cabeça de lista do PS afirmou en-
tão que se candidatava ao PE por ser um 
convicto europeísta. Defendeu ainda uma 
maior cooperação entre aquele orgão e a 
Comissão Europeia. Todavia, apesar de 
ter sido eleito e poder ainda ser nomeado 
presidente do Parlamento Europeu atra-
vés de um acordo entre o Partido Popular 
Europeu — grande vencedor das eleições 
— e o Partido Socialista Europeu, o “efei-
to Soares” não foi suficiente, em Portu-
gal, para que os socialistas vencessem 
com maioria.




