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Mais um para
o ano e...50!

D

ecorreu no domingo transato a
passagem do 49º aniversário de
A Voz de Portugal. E decorreu, pelo
menos à data da elaboração deste
texto, um tanto ou quanto silenciosamente...
Talvez seja bom ser-se humilde, despretencioso - mesmo se se lembram de
nós apenas quando precisam?
Tratou-se, também, de um aniversário
que marcou para sempre os destinos
de Portugal e dos nossos compatriotas
continentais, madeirenses, açorianos e por que não? - ultramarinos, libertandoos do subjugo quase de “chicote” a que
haviam estado sujeitos, sem direito de
pensar e agir livremente: refiro-me ao
36º aniversário da revolução do 25 de
Abril de 1974 pelas mãos do Movimento das Forças Armadas. Aproveito, pois,
o ensejo para saudar toda a nossa comunidade em geral, incluindo os adeptos do
PS, PSD, PCP, etc. - pelo menos todos
aqueles que, tal como o cronista, viveram sob as convulsões psicológicas do
enfadonho regime salazarista. Voltando
ao jornal, graças à intrepidez de fundadores como o saudoso Manuel da Mota,
à ex-direção do também saudoso e meu
“tutor”, Armando Barqueiro, e à dedicação do nosso comum amigo e então
proprietário do jornal, Valdalino Ferreira, da Typogal, temos hoje este decano
dos jornais luso-canadianos, que se há
distinguindo e distingue a comunidade
Continuação na página 4
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filipe Baptista interpreta
Zeca afonso

ver página 12

inveja de quê?
A
surpreendente agressividade da
esposa de um dirigente da Caixa
Portuguesa, manifestada no decurso de
um espectáculo domingueiro há pouco
realizado, fez-me reflectir sobre a fragilidade do nosso espírito analítico e a
notória expressão duma democracia a
sentido único, praticada por certas pessoas. Interrogando-me sobre a animosidade marcante da senhora, cedo porém
fiz ligação com a provável causa. Que
não é uma. Isto porque, se por vezes
não podemos estar de acordo com quan-

to se diga ou faça neste espaço de vãs
glórias, devemos igualmente permitir
que outros, eventualmente, exprimam
de forma correcta e respeitadora o seu
desacordo, sobre qualquer assunto de
carácter e interesse público. Leva-me
esta reflexão ao patamar duma assembleia, sobre a qual não tinha a mínima
intenção de me debruçar. Ultrapassados
porém os degraus do bom senso que tão
irreflectida atitude gerou, retrocedamos,
pela reflexão de um imaginário retroviMostiao
Mondiale
2000 da discussão das ideias e
sor,
terraço
1 octobre 2008
A Voz de Portugal

suas formas de expressão, num âmbito
respeitador e respeitável.
E então, aí, ponho-me a reviver o que
se passou numa reunião com a presença de uma centena de pessoas, na sua
maioria, talvez dedicados clientes e
amigos do principal interessado, convidados a participarem segundo trâmites
estruturados e alinhados por conveniências bem pessoais.
Não posso assim impedir-me de notar
algumas anomalias que não sendo neContinuação na página 2
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À espera do salvador
O

AGENDA COMUNITÁRIA
CENTRO DE ACçãO
sOCIO-COMUNITÁRIA DE MONTREAl

país espera e desespera. Estão todos à espera
dele, será pela segunda vez que ele virá salvar o
País. Não estamos a falar do Messias, mas sim do poderoso Homem do FMI. O mesmo que aparentemente
irá tentar salvar a Grécia, obrigando os gregos a viver
consoante os seus próprios meios. Da última vez que
Portugal lhe pediu ajuda, foi referido como o culpado
de todo o tipo de apertos de cinto, não devemos esperar que desta vez seja diferente.
Todos aguardam por ele, para nos dizer o que já se
sabe – que os Portugueses andam a sobreviver acima
das suas possibilidades – a gastar o que têm e o que
não têm; a viver à grande e à francesa; endividando-se
cada vez mais, e não pagar a quem devem – esses, que
se lixem...
Quase todos sabem que é preciso contenção nos gastos, evitar despesas desnecessárias. Não o dizem porque não querem ficar como os sovinas catastróficos.
Estão todos à espera que seja o Homem do FMI anunciar as drásticas medidas que é necessário tomar. O
Homem do FMI é visto por alguns como um salvador,
ou por outros como um médico que ordena que temos
de engolir a pastilha amarga, ou morreremos dentro de
poucos meses. Claro que toda a gente sabe que é preciso começar apertar o cinto, mas continuámos, como
sempre costumamos fazer, adiar o inevitável.
Dar más notícias nunca é fácil, mesmo quando se está
a contar com elas. Existe sempre o risco de o emissário ficar ferido ou mesmo sem cabeça. Mas como
hoje é domingo, 25 de Abril, dia em que escrevo estas linhas, lembrei-me de recordar esta data histórica
quando há 36 anos também ninguém queria informar
Marcelo Caetano que andavam uns tanques a passear por Lisboa. Se é para descobrir que não seja por
mim, terão pensado. Salgueiro Maia acabou por lhe

O CASCM organiza uma excursão a Ottawa, dia 13 de Maio, ao festival 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.

REUNIãO DA pRIMEIRA CUMUNhãO

No dia 7 de Maio (sexta-feira) às 18h00, no Salão Nobre do Centro
Comunitário Santa Cruz, para todos aqueles que recebem a Primeira
Comunhão no dia 9 de Maio. Para mais informações 514-844-1011.
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Eduino Martins e família agradecem todas as pessoas que compareceram em sua casa, para com eles participarem no 1º Domingo do Espírito Santo. Um sincero Obrigado.

pENsAMENTO DA sEMANA
“A história da humanidade está a tornar-se, cada vez mais, numa corrida entre a aquisição de conhecimentos e a catástrofe”.
HG Wells (1866-1946), escritor e historiador britânico.

EFEMÉRIDEs - 28 DE AbRIl
1738 - Clemente XII publica a bula “In Eminenti”, condenando a Maçonaria.
1789 - Revolta na Bounty. Motin dos marinheiros, contra o capitão
William Bligh, no Pacífico Sul.
1855 - Nasce o pintor José Malhoa.
1876 - A rainha Vitória é proclamada Imperatriz da Índia.
1886 - É inaugurado o Monumento aos Restauradores de 1640, em
Lisboa.
1945 - Greves de trabalhadores rurais em Montemor-o-Novo, Ermidas-Sado e Almeirim, contra a falta de géneros alimentares e a subida
dos preços. Mussolini e Clara Petaci são executados no Lago Como,
quando tentavam a fuga de Itália para a Suíça.
1967 - O campeão mundial de pesos pesados Muhamad Ali recusa a
incorporação no Exército dos EUA, em plena guerra do Vietname.
1976 - O Supremo Tribunal indiano permite ao Governo de Indira Gandhi prender opositores políticos, sem audição prévia do tribunal.
1977 - Cuba e os EUA concluem os primeiros acordos entre os dois
países em 16 anos.
1978 - Líderes do golpe militar no Afeganistão confirmam a morte do
presidente Mohammad Daoud e de vários outros membros do governo deposto.
1980 - O secretário de Estado norte-americano Cyrus Vance, da administração de James Carter, demite-se do cargo, após o malogro da
tentativa de libertação dos reféns dos EUA, em Teerão.
1986 - A URSS admite a ocorrência de um acidente na central de energia nuclear de Chernobyl, minimizando a dimensão do desastre.
1989 - O tribunal de Bruxelas condena 14 adeptos ingleses de futebol
a três anos de prisão, por homicídio involuntário, nos incidentes do
Estádio de Heysel, na Bélgica.
1991 - O voto feminino exerce-se pela primeira vez no cantão suíço
de Appenzell.
1992 - Morre o pintor britânico Francis Bacon, 82 anos. É proclamada
aLUMAR
República
Islâmica
do Afeganistão.
ÉLECTRONIQUE
• RTPi, RDPi, GLOBO,
RECORD
FORMAT: 1/8
3,38 INjornalistas
X 70 AGATES • COLOR:portugueses
BLACK & WHITE • PUBLICATION:
APRIL 22,
2009 •ao
LANGUAGE:
PORTUGUESE
1993
- P.•Os
põem
fim
boicote
informativo às
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B,
ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
actividades
do BOUL.
Parlamento.

inveja de quê?

KM • APRIL 15, 2009 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

Luís Pereira - Daniel Boal

PORTUGAL EM SUA CASA 24 HORAS

NOTÍCIAS DIÁRIAS DOS AÇORES E DA MADEIRA

GLOBO
& RECORD
(subscrição $35 US / mês)
Visite Portugal, Açores
e Madeira diariamente

Especial
da Primavera
Um ano de garantia
total em sua casa.

Não perca
esta viagem!

Tel.: 514-947-1479
www.lumar-satcom.com

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

La Voix du Portugal - The Voice of Portugal
4231-B, Boul. St-Laurent, Mtl, qc., Canada H2W 1Z4
Tél.: (514) 284-1813 fax: (514) 284-6150
ESCRiTóRiO ABERTO - SEGUNDA A qUiNTA-fEiRA
Site web: www.avozdeportugal.com
Courriel: jornal@avozdeportugal.com

A
V
P
9
3
9
7
4

cessariamente ilegais, estarão todavia, na classe duma
imoralidade não desejável. Dir-me-ão que é estilo do
tempo que passa. Onde se misturam ambições e arrogâncias que planam num horizonte amorfo, adormecido e incoerente, reino de compadrios decisionais
muitas vezes irresponsáveis. Fruto da mesma organização, tinha cariz independente nos temas tratados, da
animada assembleia de alguns dias atrás, sobre uma
tentativa de reanimação de antigo projecto, sonho de
outros em épocas menos egocêntricas, que mereceu
alguns acertados comentários de pessoa esclarecida,
cuja competência profissional e ética de vida não deixam espécie de dúvidas. Não terá gostado a tal senhora os comentários reproduzidos sobre o conteúdo e
propostas derivadas do estudo enunciado.
É direito que lhe assiste. Do mesmo modo, ser-nos-á
igualmente assegurado o direito de contestar certas formas de actuação e fraseologia empregada no decorrer
da segunda assembleia, onde se evidenciou exponencialmente a primeira pessoa do singular num arengado
auto-elogio, em relação dos resultados obtidos pela
instituição que são, sabemos bem, fruto mais das circunstâncias de posicionamento geográfico, humano e
físico das instalações, desprovidas de concorrência nas
imediações. Isto não minimiza porém, algum trabalho
feito pelos responsáveis. Só que, devemos colocar as
coisas na sua real perspectiva.
Sem tambores nem arautos inflamados.
A falta de explicações e informações prévias disponíveis, todos os anos pedidas pelos membros— e não
associados, como entendi com repetição, porque não
estamos no Canadian Tire da esquina— impede qualquer análise das implicações e das despesas apresenta-
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Hebdomadaire fondé le 25 avril 1961

fazer um “briefing”, conta-se que ficou, não amizade,
claro, mas respeito. Com o Homem do FMI vai ser o
mesmo. É mais fácil seguir os conselhos de um estranho, especialmente quando vem acompanhado de
blindados, ou de um saco de dinheiro. Sobre o estado
crítico financeiro em que se encontra o país é de louvar
a coragem do antigo presidente da República, Mário
Soares, admitir que, “alguns políticos são ladrões,
como há médicos que o são, engenheiros que o são e
como os há noutras profissões”. As afirmações foram
feitas na freguesia de Ferreira, concelho de Paços de
Ferreira, onde a comissão concelhia do Partido Socialista prestou homenagem ao antigo secretário-geral do
PS. Entrevistado pelos jornalistas, a explicar as suas
afirmações, Mário Soares disse que, “o pior que pode
acontecer é uma pessoa viver à custa do Estado e chupar o Estado sem ser a servir os seus concidadãos”
e acrescentou que, “a má repartição da riqueza tem
feito crescer as desigualdades no pós-25 de Abril”. O
ex-presidente também se mostrou crítico das privatizações previstas no Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC), “o Estado não deve vender os poucos
anéis que ainda tem”, declarou. Mário Soares afirmou
ainda que está convicto de que o Governo “irá até ao
fim” do mandato, assim como também elogiou o novo
líder do PSD, Pedro Passos Coelho, referindo que,
“tem demonstrado uma grande habilidade política”.
Entretanto, há quem tenha feito uma analise objectiva
ao estado em que se encontra o nosso país, no âmbito da economia, da saúde, da justiça, da educação e
da segurança e chegado à conclusão que levar-nos-á
a pensar que vivemos num país do faz-de-conta. Num
país doente que para se curar, precisa, urgentemente,
de mudar, culturalmente, a mentalidade das pessoas.

Augusto Machado
Continuação da página 1
das, limitando assim a assembleia anual a um simples
pró-forma do pronto a vestir, num tipo de modelo muito caseiro. Aspecto caseiro teve também o escrutínio
realizado que elegeu membros para os três lugares
disponíveis no CA. Desconhecem-se os critérios que
animam os responsáveis para o estabelecimento da ordem de chamada dos candidatos em liça. Assim, por
exemplo, interrogo-me porque não terão determinado
um máximo de tempo para explanação das intenções
de cada candidato, o que permitiu longas exposições
dos favoritos do CA, após uma reduzida apresentação
do primeiro, que ele, por desconhecimento destas estratégias, se limitou a um curto espaço de tempo, não
querendo cansar os presentes com extensas descrições
curriculares. A minha proposta para a salvaguarda do
património da Caixa, ou seja, a aprovação pela assembleia-geral, — único órgão verdadeiramente decisivo
da instituição — da criação de um organismo que se
ocuparia da gerência do prédio e das rendas que a Caixa passaria a pagar juntamente com os outros inquilinos, a fim impedir a perda eventual da propriedade pela
fusão ou outra transformação forçada pela Federação
e também, para criar fundos destinados à promoção e
apoios directos à população portuguesa, não foi aceite
pela presidência, alegando incompatibilidades legais a
esclarecer. Será um caso a não deixar cair na poeira do
tempo. Todavia, o ponto que mais me terá estupefeito
foi a expressão final do presidente, parafraseando uma
citação mais ou menos conhecida afirmando “Que as
críticas são a arma dos invejosos”.
Então eu pergunto: inveja de quê?
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bREvEs
PREVENiR
E CURAR A CAfé
O Centro de Neurociências
da Universidade de Coimbra
vai analisar se o café pode
prevenir ou tratar crianças
com hiperactividade e défice
de atenção. Os investigadores têm estudado o efeito da
cafeína como normalizador
do funcionamento do sistema nervoso central.
REiNO UNiDO PEDE
PERDãO AO VATiCANO
O governo britânico pediu
desculpas ao Vaticano por
um documento “ridículo” que
sugere que o Papa deveria
abrir uma clínica de aborto,
abençoar o casamento homossexual e lançar a sua
própria marca de preservativos quando for em visita ao
Reino Unido, em Setembro.
O documento oficial interno
do governo inglês, intitulado
“A visita ideal seria...” – a que
o jornal Sunday Telegraph
teve acesso – foi, segundo
a mesma publicação, considerado “extremamente ofensivo” pela Santa Sé e poderá
ter repercussões. O Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu desculpas publicamente e anunciou que o
autor do documento foi destacado para outras funções.
No entanto, o Vaticano poderá considerar a sanção insuficiente e o cancelamento da
visita é uma possibilidade.
AJUDA à GRéCiA
DEPENDE DO RiGOR
A Alemanha poderá recusar
o pedido de ajuda da Grécia
se Atenas não promover nos
próximos anos uma “estrita
política de rigor”, disse o
ministro alemão das Finanças, Wolfgang Schäuble.
Já aministra francesa da
Economia e das Finanças,
Christine Lagarde, disseque a ajuda em negociação
não será paga, de imediato,
na íntegra e advertiu que o
parará se houver uma suspensão dos pagamentos.
SóCRATES LAMENTA
AGRESSiViDADE DE
TODA A OPOSiçãO
O primeiro ministro lamentou que os seis primeiros
meses de Governo minoritário tenham sido marcados
pela agressividade da oposição, para além da crise
económica.

Técnicos da oNU
vigiam portugal
A
s Nações Unidas (ONU) vão vigiar Portugal bem de perto durante esta semana. A missão consiste em
analisar as políticas nacionais na área
do ambiente. Nos próximos dias, vários
técnicos estarão no País para verificar
como são monitorizadas as emissões de
gases com efeito de estufa nos vários
sectores, avançou o secretário de Estado do Ambiente. “As visitas são feitas
com alguma regularidade e temos tido
boas notas em termos da robustez com
que verificamos as nossas emissões”,
referiu à agência Lusa Humberto Rosa.
Durante a estadia em Portugal, os peritos das Nações Unidas vão contactar
técnicos dos serviços portugueses de
modo a proceder à “verificação técnica
da adequação” com que são monitori-

zadas as emissões de gases nos diferentes sectores, a forma como foi feito o
relatório de Portugal sobre a situação
e a “robustez dos dados” apresentados,
explicou ainda o secretário de Estado.
Diminuição de gases
Em 2008, as emissões de gases registadas em Portugal diminuíram
5% acima do limite
Ainda assim estava cinco pontos
percentuais acima dos 27% fixados pelo Protocolo de Quioto para
o período até 2012
Ainda há esperança
Esta é uma situação que pode ser
corrigida até 2012, defendeu o secretário de Estado do Ambiente

cavaco Silva critica
salários de gestores
Presidente da República alertou
para as “desigualdades sociais”,
para os “casos de riqueza imerecida
que chocam” e criticou os “salários,
compensações e prémios que são concedidos a gestores”. Cavaco Silva falava nas cerimónias do 25 de Abril, na
Assembleia da República.
Ainda assim, durante o discurso, ad-

O

mitiu que a “sociedade portuguesa
é hoje mais justa do que aquela que
existia há 36 anos”. O chefe de Estado
salientou ainda o potencial económico
do mar e do desenvolvimento de indústrias criativas a Norte do País. “Temos
de repensar a nossa relação com o mar.
O mar é um activo económico maior do
nosso futuro”, disse.

irão “ataca” no Golfo pérsico

Guarda Revolucionária iraniana contra o Irão ainda está “em cima da
testou com sucesso cinco mís- mesa”, enquanto Washington e outras
seis terra-mar e terra-terra nas águas potências europeias estudam eventuais
do Golfo Pérsico e estreito de Ormuz, sanções ao programa nuclear iraniano.
uma zona estratégica
Para muitos países do
para o comércio de gás e
Ocidente, Teerão está, de
petróleo no Mundo.
forma secreta, a desenO notícia foi avançavolver armas nucleares
da pela televisão estatal.
para fabricar bombas.
Desde quinta-feira que o
O Irão continua a negar
Irão está a efectuar maessas acusações.
nobras militares deste
Citado pela agência nogénero.
ticiosa iraniana IRNA,
De acordo com a agêno comandante da Guarcia noticiosa Reuters, o objectivo é da Revolucionária iraniana, Massoud
mostrar a Israel e aos EUA que o país Jazayeri, disse que “o Irão detém um
está pronto para qualquer ataque. Na plano que faria qualquer inimigo arrequarta-feira, o Pentágono avisou
pender-se
de lançar um ataque contra
Cliniqueque
d’optométrie
Luso
4 février 2009; nouveau
format: 10 juin 2009
uma acção militar norte-americana
o país”.
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2009:16 mortes
por maus-tratos

N

o ano passado, 16
pessoas
morreram
em consequência de violência doméstica, o quarto
crime mais registado em
Portugal.
De acordo com o relatório “Violência Doméstica
2009”, da Direcção-Geral
de Administração Interna,
entre as 30.543 participações por violência doméstica às forças policiais houve “diversos casos em que
os ferimentos foram graves”.
No total, registou-se “a morte de 16 vítimas”. Com
“3 a 4 queixas por hora”, a violência doméstica é o
“segundo crime mais registado na tipologia de crimes contra pessoas”. As queixas subiram 10,1% face
a 2008, concentrado nos distritos de Lisboa, Porto,
Setúbal, Aveiro e Braga.
85% das vítimas são mulheres, comum a idade média de 39 anos, mais de metade é casada ou em união
de facto, na maioria dos casos com o agressor de Estado da Igualdade, Elza Pais, há distritos em que “o
fenómeno permanece oculto”, porque os números de
queixas estão “praticamente estáveis, com aumentos
muito ligeiros”. Junho e Agosto foram os meses mais
críticos, com uma média de queixas diárias de 9798.
Os dias mais críticos são o domingo e a segundafeira.

parlamento aprova
pagamento de
viagens da deputada
inês de Medeiros

Conselho de Administração da Assembleia da
República aprovou hoje, quarta-feira, com os
votos favoráveis do PS e abstenção do CDS-PP o pagamento de ajudas de custo e uma viagem semanal
para Paris à deputada socialista Inês de Medeiros.
À reunião que serviu para discutir o despacho do
presidente da Assembleia da República, Jaime Gama,
faltaram os representantes do PCP e do PEV.
A votação dos diversos grupos parlamentares ficou
empatada, com o PS a favor (tem 97 deputados) e o
PSD e o BE contra (juntos possuem 97 deputados), o
que levou o socialista José Lello a ter de utilizar o seu
voto de qualidade enquanto presidente do Conselho
de Administração. Já o CDS-PP absteve-se.
Fontes parlamentares citadas pela Agência Lusa
afirmaram que o parecer jurídico pedido por Gama
remetia o caso de Inês de Medeiros para o princípio
da “igualdade estatutária dos deputados” e o “direito
ao subsídio de transporte e ajudas de custo” como
uma das condições “adequadas ao exercício das suas
funções”.
Já o despacho que o presidente da Assembleia da
República enviou ao Conselho de Administração, e
que tinha em conta o parecer jurídico, também acrescentava que esta decisão não altera o regimento, é
“único” e resulta de “uma lacuna”.
A decisão do Conselho de Administração não tem
carácter vinculativo. JN
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- coordenação de miguel félix

Mais um para
o ano e...50!

Cont. da página 1
e a presença da Imprensa onde ela houver por todas
as demais comunidades no resto deste generoso país
que nos acolheu de braços abertos. Não obstante os
grandes sacrifícios e contratempos por que passaram
para manter em existência este líder da comunicação
social luso-canadina, talvez não saibamos avaliar a
dimensão cultural e económica altamente louváveis
deste “média” para o nosso meio, principalmente na
divulgação da língua portuguesa e do comércio. E - o
que muitos esquecem! - facilitando a vida a escribas
locais de exprimirem-se sobre o resultado das suas
veias poéticas, as suas prosas privadas e sobre o pulsar
da comunidade, entre outros. Ao assinalarmos a passagem desta efeméride, custa-nos entretanto constatar,
e para futuro do referido jornal, quão nulo é o contributo dos nossos jovens na feitura dos jornais. Sendo
um facto assaz aceite que é em Montreal onde mais
se fala português no Canadá, onde estão esses jovens
luso-canadianos das Universidades McGill, Montreal,
Québec, Concórdia, Escolas Portuguesas de Brossard,
Lusitana de Montreal, do Atlântico e de Laval, e que
tanto portuguesismo deixam transparecer no Boulevard St. Laurent quando a Seleção das Quinas dá uns
pontapés acertados?... Sentem-se incompreendidos?
Então venham daí - por computador, telecopiador,
Parker, Bic... Na qualidade de Diretor deste semanário, desejo relevar o apoio dos nossos comerciantes,
industriais, instituições, coletividades recreativas e
culturais, saudando-os juntamente com toda a equipa
administrativa, nas pessoas do seu proprietário, Eduíno Martins; Nancy Martins, editora; Sandy Martins,
diretora-adjunta; Kevin Martins, Administração e Redação; e Sylvio Martins, chefe de Redação e infografista; Vitor Medina e Nelson Couto, distribuição; correspondentes e demais colaboradores, sobretudo Raúl
Mesquita, pela sua prestimosa ajuda redatorial.

António Vallacorba
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Há 70 anos, as mulheres obtinham
o direito de voto no Quebeque
ez domingo 70 anos – a 25 de Abril de 1940 – que
as mulheres obtiveram o direito de voto no Quebeque. Foi sob o governo liberal de Adélard Godbout
que a lei foi adoptada na Assembleia Nacional. O
movimento para o direito de voto das mulheres tinha
sido dirigido por Thérèse Casgrain, desde o começo
dos anos 1920. A senhora Casgrain, que faleceu em
1981, lançou-se em política depois da obtenção do
direito de voto. Terminou a sua carreira pública como
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senadora. A Federação das mulheres do Quebeque,
criada por Thérèse Casgrain, celebrou domingo a
coragem das mulheres que, em nome da justiça, se
bateram pela obtenção do direito de voto. O organismo considera contudo que a igualdade de direitos
ainda está longe de ser atingida. A Federação nota
igualmente que a presença das mulheres, quer seja na
Assembleia Nacional, quer na Câmara dos Comuns,
representa menos de 30% das pessoas eleitas.

Aluno filipino vitorioso
ma criança de 7 anos que, segundo declarações
da sua educadora de serviço de guarda, comia
mal. Foi o ponto de partida de uma história que se
saldou por uma decisão do Tribunal dos direitos da
pessoa. A decisão, tornada em favor da criança, obriga a Comissão escolar Marguerite-Bourgeoys e a
educadora, a compensar a criança em razão de 5000
dólares cada. O Tribunal dos direitos da pessoa considera que os gestos e palavras infringiram a dignidade
da criança, originária das Filipinas. Estas actuações,
sempre de acordo com o Tribunal, provocaram uma
forma de discriminação ligada à sua origem. A criança de sete anos comia com os seus pequenos camaradas e, como é costume no seu país, utilizava ao mes-
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mo tempo o seu garfo e a sua colher. Ligeiramente
glutão, de acordo com a educadora, foi posto à parte
por duas vezes. A educadora julgava que o pequeno
comia de maneira desagradável. Alguns dias antes,
a criança omitiu de lavar as mãos antes da refeição.
A mesma educadora perguntou-lhe então se lavavam
as mãos no seu país. A mãe do aluno, furiosa, confrontou a direcção da escola e não obteve resposta
satisfatória. Foi então que se queixou à Comissão dos
direitos da pessoa e, seguidamente, ao Tribunal dos
direitos da pessoa, a fim de obter reparação. A Comissão escolar Marguerite-Bourgeoys dispõe agora
de 30 dias para interpor apelo da decisão do Tribunal
dos direitos da pessoa.

Charest preconiza a austeridade

P

residindo uma sessão especial do Conselho dos
Ministros, Jean Charest anunciou domingo uma
série de medidas para reduzir as despesas do governo
de 7 mil milhões de dólares daqui a 4 anos, dos quais:
a diminuição dos bónus atribuídos a certos gestores,
a redução dos orçamentos de funcionamento dos organismos governamentais e a substituição de apenas
metade dos funcionários que se reformarão. Estas
medidas, que gerarão economias de 500 milhões de
dólares, de acordo com Jean Charest, serão aplicadas, não somente aos ministérios e sociedades de
Estado, mas também às
redes da saúde e da educação. Visam as estruturas administrativas e não
os serviços. Em ponto
de imprensa, o primeiroministro afirmou que o

governo depositará em breve um projecto de lei que
submeterá os líderes das redes da saúde e da educação, bem como as sociedades de Estado a vocação
comerciais, como a “Caisse de dépôt et placement”,
a uma grande austeridade na atribuição dos bónus.
Com esta medida, que acrescentar-se-á à abolição
do bónus elevado na função pública e nos gabinetes
políticos, o governo conta fazer economias de pelo
menos 9 milhões de dólares. Durante esse mesmo encontro especial dos ministros, como previsto no último orçamento, falou-se também da aplicação duma
redução de 25% das despesas publicitárias e 10% das
despesas administrativas nos ministérios. Uma directiva será enviada para esse efeito através da rede governamental. O mês passado, o ministro das Finanças
prometeu que o esforço do Estado para reencontrar
este equilíbrio seria de 62%, e que o resto da carga
retornaria aos contribuintes por meio de aumentos de
taxas e tarifas.

Proteger “pessoas de
grau elevado” nos ares

A

catástrofe aérea que custou a vida
a vários representantes do Estado
polaco, dos quais o presidente Lech
Kaczynski, empurrou o exército canadiano a reexaminar os procedimentos
de transporte por avião dos seus oficiais de grau superior. O porta-voz do
ministério da Defesa nacional, Jessie
Chauhan, confirmou sexta-feira que

o exército ia reexaminar estas regras.
Contudo, não quis precisar o número de
militares de elevado grau autorizados
a viajar juntas num mesmo aparelho.
Esta informação, indicou, é confidencial por razões de segurança. Sabe-se
contudo que o governo canadiano limita a oito o número de ministros autorizados a viajar juntos.

Amnistia internacional constata
um declínio dos direitos humanos
no Canadá
oi em presença de militantes, representantes de ONG e de estudantes, designadamente, que a organização
elaborou, em Montreal, o balanço do
Canadá em matéria de direitos humanos, no âmbito da sua assembleia-geral
anual. A directora-geral de Amnistia
Internacional Canadá de língua francesa, Béatrice Vaugrante, convém que o
Canadá é reconhecido no mundo inteiro pelo respeito dos direitos da pessoa.
Mas diz que poderia “fazer melhor”.
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Assim, afirma que há já alguns anos
se nota uma regressão importante “no
apoio” dos direitos das mulheres e do
direito à informação, nomeadamente. A
senhora Vaugrante considera que a sociedade civil deve rapidamente reagir,
para impedir estes retrocessos e rectificar a situação. Numerosos convidados
assistiram à assembleia-geral, entre os
quais Maher Arar, o Canadiano que foi
vítima de tortura e de aprisionamento
arbitrário.
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MUITO bONs sOMOs Nós

É um género de magia
O

CARNEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Poderá receber a visita
inesperada de um amigo de longa data. Receba-o de
braços abertos. Saúde: O seu organismo poderá andar
desregulado. Esteja atento às suas indicações.
Dinheiro: Possibilidade de ganhar lucros inesperados. Seja audaz e
faça um excelente investimento.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 9, 11, 17, 22, 28, 29

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Opte por atitudes de compreensão e tolerância para com os seus filhos. Saúde: Poderá
sentir-se um pouco cansado e sem energia. Melhore a
sua alimentação. Dinheiro: Aposte na sua competência,
pois poderá ser recompensado da forma como merece.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 1, 5, 7, 11, 33, 39

GéMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: A sua vida afectiva poderá não
estar a ter os contornos que planeou. Procure não perder
a calma e invista na sua felicidade. Trate-se com amor!
Saúde: Não abuse dos alimentos que sabe que prejudicam o seu estômago. Dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente positiva em termos profissionais.
Número da Sorte: 47 Números da Semana: 2, 9, 17, 28, 29, 47

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau
Pressentimento, Angústia. Amor: Tome consciência dos
seus actos, pois estes poderão estar a contribuir negativamente para a sua relação. Saúde: Evite situações que
possam provocar uma alteração do seu sistema nervoso.
Cuidar da sua saúde não é uma questão de querer. É um dever. Dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes de falar. Uma atitude
irreflectida pode aborrecer um superior hierárquico.
Número da Sorte: 59 Números da Semana: 9, 18, 27, 31, 39, 42

LEãO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: A sua cara-metade não merece ser tratada
com indiferença. Pense um pouco melhor na sua forma
de agir. Saúde: As tensões acumuladas podem fazer com
que se sinta cansado e desmotivado. Dinheiro: Atenção,
a sua qualidade profissional poderá estar a ser testada.
Número da Sorte: 70 Números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao máximo este momento de comunhão.
Saúde: O trabalho não é tudo! Descanse mais e pense
seriamente na sua saúde.
Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque em risco a sua estabilidade financeira. Pense bem antes de gastar indevidamente.
Número da Sorte: 51 Números da Semana: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BALANçA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor: Ponha as cartas na mesa, evite esconder a verdade. Seja o mais honesto possível com a sua
cara-metade. Saúde: Aja em consciência e não cometa
excessos que o seu organismo não suporta. Dinheiro:
Ouça os conselhos da pessoa com quem divide as tarefas diárias.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

ESCORPiãO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo
Ciclo de Vida. Amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá, em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma
decisão importante para ambos. Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias será notória. Esqueça o
passado e viva o presente, o passado passou, aceite-o!
Dinheiro: Esforce-se por conseguir atingir os seus objectivos profissionais. Seja audaz e perseverante.
Número da Sorte: 20 Números da Semana: 1, 3, 7, 18, 22, 30

SAGiTÁRiO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte, Acontecimentos Inesperados. Amor: Ponha o seu orgulho de lado e vá à procura da felicidade. Seja feliz!
Saúde: Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si;
tenha em atenção a saúde da sua família.
Dinheiro: Aposte nos seus projectos pessoais. Seja inovador e arrojado. Poderá ter óptimas surpresas.
Número da Sorte: 10 Números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

CAPRiCóRNiO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente, causando algumas dúvidas no seu coração. Procure
ter uma vida de paz e amor. Saúde: Nesta área não terá
muitas razões para ficar preocupado, o que não significa que deixe de ter os cuidados mínimos. Dinheiro: Utilize a sua
capacidade de organização para sugerir algumas mudanças no seu
departamento.
Número da Sorte: 18 Números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AqUÁRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)
Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, dê
mais atenção à pessoa que ama.
Saúde: Liberte o stress que tem acumulado dentro de si.
Dinheiro: Património protegido. Continue a adoptar uma
postura de contenção. Será bastante positivo para si.
Número da Sorte: 21 Números da Semana: 2, 17, 19, 36, 38, 44

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Aja menos com a razão e mais
com o coração. Assim, evitará conflitos desnecessários
com a pessoa que ama. Saúde: Seja mais moderado e
dê mais valor ao seu bem-estar. Se seguir em frente e
fizer o que tem de ser feito, todos acabarão por aplaudi-lo!
Dinheiro: Esteja muito atento ao que se passa ao seu redor, pois
algum colega pode não ser tão sincero quanto aparenta.
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 1, 8, 17, 21, 39, 48

mundo da atracção nunca cessará de maravilharme – e, entre as coisas que me maravilham nele, a
mais maravilhosa é talvez o fascínio por mamas grandes. Pessoalmente, sou um homem de rabos. O rabo,
sim, é pecado puro e simples. Já as mamas (eu talvez
devesse dizer “seios”, mas a palavra soa-me mal) são a
maternidade na sua mais cabal acepção
simbológica – e, embora não seja de excluir a existência de algum mistério em
juntar o pecado e a maternidade numa
mesma cobiça (sim, eu também vi Donas de Casa Desesperadas, sei bem do
que se trata), esta é uma coluna de respeito e, portanto, não estão autorizadas
aqui misturas.
O que importa é que, segundo um
estudo que leio numa daquelas revistas fúteis que de vez em quando não
resistimos a compr… perdão, a ler no
consultório do dentista, dois terços dos
homens, ao cobiçarem uma mulher, olham-lhe primeiro para o peito e só depois para as nádegas. Daí que se
aceite, de alguma forma, a obsessão de tantas e tantas
mulheres, gordas e magras, ricas e pobres, de meia
idade e agora também jovens (e mesmo extremamente
jovens) com a dimensão das suas “parteleiras”, para
usar uma expressão cara aos alarves que entretanto
assumem como público-alvo. O que é mais difícil de
aceitar é a naturalidade, mesmo o desvelo, com que
as mulheres que aumentam os peitos desvendam o
enigma. Ainda no outro dia vi Vanessa Oliveira, uma
jovem e belíssima manequim portuguesa, portadora de
uns extraordinários olhos verde-água e de um vago ar
de surfista que só apetece raptá-la, metê-la numa cabana de praia na Austrália e pô-la a surfar só para nós,
explicar tim-tim-por-tim-tim, nas páginas do Diário de
Notícias, como decidiu aumentar os seios (pronto, vá,
os seios), contactou médicos e fornecedores e ponderou métodos e dimensões até ir parar a umas mamas
americanas que se implantam mesmo por baixo dos
canais mamários e, portanto, lhe permitirão um dia engravidar, assim lhe sobrevenha a vontade. E a minha
estupefacção resume-se numa questão simples: mas,
Vanessa, isso não devia ser segredo? Porque, quer dizer, de que servem umas mamas grandes se, entretanto,
toda a gente ficou a saber que tudo não passa de silicone, laser e costura à linha? Acaso, quando é elogiada
pela sua bela dentadura, uma mulher se vira e informa:
“Muito obrigado, mas é placa”? Porventura um ho-

mem a quem alguém elogie uma performance sexual respira fundo e suspira: “Muito grato, muito grato,
mas não fui eu, foram os comprimidos”? Pois eu não
vejo como os peitos postiços possam ser diferentes.
Uns peitos postiços não podem ter outro desígnio senão despertar urgências de profanação ainda maiores.
São uma ilusão. Ora, como todos sabemos, no momento em que o ilusionista
desvenda o seu truque, a magia perde
todo o encanto. E, ademais, ninguém
quer profanar um pedaço de borracha.
Naturalmente, o que aqui está em causa
é de novo uma questão classista, um arrivismo social, muito mais do que esta
nova mania para que todos os mistérios
do sexo, do desejo e das emoções em
geral sejam manipulados e esclarecidos com a “maior das naturalidades”.
O que está em causa é estas senhoras e
estas meninas poderem dizer à vizinha
do lado, à colega de escola ou à ex-mulher do novo
marido que elas, sim, têm dinheiro e desembaraço e
mente aberta suficientes para se fazerem ao Firefox,
procurarem aqueles doutores todos, inclusive os mais
caros, e obrigarem-nos a transformá-las em monumentos à fecundidade, às capas de revista e aos filmes
do canal Venus. Pois só é pena que, como ainda há dias
admitiu Carmen Electra, “actriz” norte-americana que
no passado teve a infeliz ideia de adubar os seus peitos
perfeitinhos, venham muitas delas a chorar o par de
melões, na certeza de que, agora, tirar de lá a borracha,
a gordura extraída do rabo ou o que quer que tenham
posto por baixo dos canais mamários as deixará com
dois sacos de plástico vazios ao peito, com graves
consequências para a qualidade do bronzeado e, aliás,
para o grau de sofreguidão do marido, do namorado e/
ou do vizinho da frente agora já tão saudosos de fechar
a mão em conchinha e poderem arrebanhar de um só
golpe toda a fertilidade delas. Enfim, restam-lhes os
anti-depressivos. O que vale é que esta indústria sempre soube adaptar-se aos imperativos da economia dinâmica. No mais, e como tara, não me pronuncio. O
Denny Crane também andou dois episódios à procura
de uma mulher com uma perna de pau –
e, no fim, não se queixou de nada. Mas
eu prefiro não ir por aí. Há alçapões na
alma de um homem que é melhor não
abrir.

Joel Neto

VÁrIA
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Sacerdócio sagrado
e coisas sagradas
A

qual sacerdócio se pode aplicar a palavra “sagrado”: -- católico, protestante, muçulmano,
ou de outro sector?
A sociedade humana, religiosa, está pejada de anacronismo, isto é, coisas que não têm razão de ser, ou
semelhanças com costumes e posições que foram consideradas honrosas, e até sagradas noutro tempo. Por
exemplo: o Adivinho, tanto nos povos de África como
nas aldeias de Portugal, era considerado pessoa de virtude, santo, acreditado e obedecido, tanto mais se tinha boa apresentação. Na Grécia, o hierofante era tido
como grande sacerdote, pois presidia ao culto de Eulisis, e os seus apaniguados eram destacados por distinção. Também a Bíblia nos cita Moloque, Astarote e
Milcom, a quem os israelitas chegaram a oferecer em
sacrifício, pelo fogo, os seus filhos no vale de Hinon
(1ª Reis 11:4-7,33), no reinado de Salomão.
O sacerdócio foi considerado sagrado, de muitos modos, misterioso, e aceito apesar do ocultismo que o revestia. Nos dias de agora mantem-se, mas estão a ser
descobertos pedófilos de gabarito religioso, magnates
de riqueza incontável obtida na doutrina da prosperidade que tem explorado muita gente em nome de Jesus,
e alguns carismáticos que apelam para a glossolália
antiga. As multidões que os seguem não vêem que o
“sagrado” está ausente em tais correntes de religião, e
Deus não chega a ser compreendido, a não ser por um
pequeno número que se separa, pesquisa, e “aceita a
liberdade com que Cristo nos libertou”(Gálatas 5:1).;
e aprende também: --“pois conheceis a graça de nosso
Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por
amor de vós, para que, pela sua pobreza enriquecêsseis” (2ª Coríntios, 8:9). A Internet está fazendo circular escritos afirmando que “hierofania” é irrupção
do sagrado por intermédio do mundo profano; manifestação de algo diferente do “natural”, todavia, duma
realidade que tanto é como não é... Uma pedra pode
ser amuleto, uma vaca sagrada pode ser divina, uma
virtude benzida pode ser poder, etc, etc. O cemitério é
sagrado, e o adro da igreja é também sagrado... Cristo
é referido, mas é limitadamente exposto!
Os sacerdotes do século 5º eram intocáveis, e até mulheres desde que fossem sagradas, podiam ser como
deusas. Eça de Queiroz, no Dicionário de Milagres,
descreve Santa Germana, a quem uns campónios quebraram a sua bilha, e em troca lhe deram uma peneira
velha para ir à fonte. Ela não retorquiu, foi, encheu
de água a peneira, e retirou-se para casa sem perder

uma gota. E Eça termina: “Em memória deste milagre,
representa-se Santa Germana com uma bilha e um tamis aos pés” (Pág.9 do Dic. de Milagres). Havia tanta virtude nos homens religiosos, que Eça de Queiroz
cita inúmeros casos espirituais, como o de São Francisco de Assis a pregar às aves e às feras (Pág.188 do
Dicionº). E outros pregadores fizeram o mesmo.
Nós não temos espaço para citar outras fontes que
abriram caminho às ideias religiosas e aplanaram espaço para os gurus se julgarem veneráveis, e os sacerdotes ou pastores, de qualquer confissão, se considerarem
guias ou mentores sem defeito, mercê do ministério a
que foram revestidos. Eles, e não Jesus, estão dirigindo o povo; poucos têm relação com Deus!
Todavia, o sacerdócio, segundo a Bíblia, é para todos
os crentes, os santificados “em Cristo Jesus, chamados
para ser santos”(1ª Cor.1:2). Para os que não tropeçam na Palavra, também está escrito: --“Vós porém,
sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de
propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para
a sua maravilhosa luz” (1ª Pedro 3: 8-9). Citaremos
ainda o apóstolo Paulo: --“É necessário, portanto, que
o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher,
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para
ensinar (...)que governe bem a própria casa, criando
seus filhos sob disciplina, com todo o respeito” (1ª Timóteo 3: 2.4). A Igreja católica romana tem-se posto à
parte desta ordem; os separados para servirem a Deus
(conceito de “santos” estão mostrando que é necessidade imperiosa. Queremos ainda apresentar a diferença
entre ser “sagrado” e “consagrado”. Segundo o nosso
parecer, o “sagrado” não se alcança pela ordenação da
pessoa no estilo eclesiástico rotineiro, como imposição de mãos, beijar o chão, fazer sinais cabalísticos ou
simbólicos. Claro que aceitamos e cremos no Poder de
Deus quando o Espírito Santo outorga a sua unção e
dá poder à pessoa que deseja consagrar-se, e para isso
se preparou. Essas pessoas, homem ou mulher, têm
responsabilidade pessoal, dispõem-se à presença de
Deus para as interrogações que a vida lhes sugerir em
qualquer caso ou momento; Deus tem
Graça em abundância para os consagrar em santidade. Nasceram de novo
e, na relação com o Criador, vão recebendo uma nova natureza para a Vida
eterna.

J.J. Marques da Silva
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INTRODUzINDO DE A A z

Que bons tempos…

N

os tempos antigos, a marmelada era rainha e
dominava tudo o que era de bom. Bom para
a saúde, bom para encher o “papo” e bom para a
boca. Hoje em dia, a nova geração não está muito
ligada à marmelada. Há doces excessivamente gos-

tosos, tais os de maçã, abóbora, figos, cerejas, morango, laranja, tomate e muito mais. Com o fruto do
marmeleiro, o marmelo, faz-se a marmelada. Mas
reparem que esta palavra é mais um falso amigo.
Ao marmelo nós chamamos membrilo e à marmelada, dulce de membrillo. Já comeram alguma vez? É
uma óptima sobremesa e também dá para um bom
lanche.
Então, o que nós chamamos marmelada em espanhol, como é que se diz em português? Doce, e não

pensem no número 12(doze, diferente pela som do z).
A palavra marmelada viajou também para o inglês,
marmalade, onde significa “doce de laranja”. O
marmelo é o fruto do marmeleiro, o único membro do género Cydonia (a Cydonia oblonga), uma
planta pertencente à família Rosaceae. Em Portugal é um fruto que não é normalmente consumido
cru, mas cozido, geralmente fazendo-se marmelada.
Também se consome assado. O marmeleiro é originário das regiões mais amenas da Ásia Menor e Su-

deste da Europa. É uma planta de porte médio (3 a 6
metros), de folhas caducas, de sistema radicular superficial e fasciculado, com tronco tortuoso e copa
arredondada, os frutos são, normalmente, amarelos
quando maduros, grandes e bastante aromáticos.
Uma pequenina mensagem aos jovens da comunidade: espero que todos possam provar umas das
delícias portuguesas, que merece ser provada, para
saborear um pouco de Portugal. E para os menos
jovens, deveriam continuar a consumi-la, porque é
mesmo bom para a saúde. Poderão comprar marmelada portuguesa em várias mercearias da comunidade. Até à próxima crónica.

Sylvio Martins
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QuebeQuente coroou de êxito a Terceira domingo(a)
oi a Associação Saudades da Terra Quebequente
quem teve a sorte de ter o terceiro domingo da
Associação Portuguesa do Espírito Santo.
Após ter sido sorteado entre os membros que dese-

F

rezaram o terço e cantaram cânticos de glória ao senhor nosso Deus, que são Pai, Filho e Espírito Santo.
Depois de rezar o terço, os presentes eram convidados a partilhar a mesa posta, comendo e bebendo.
No domingo, a coroação realizou-se na missa do
meio-dia, presidida pelo reverendo Padre José Carlos
Dias, na Igreja Saint-Ambroise,
Coroaram as crianças, Lucas, Iliana, Filipe e o jo-

vem Jimmy!
A coração foi acompanhada pela Banda Nossa Senhora dos Milagres, que actuou na entrada e saída da
coroa da Igreja, assim como na sala da Associação do
Espírito Santo, onde se reuniram mais de uma centena de membros e amigos da Associação Saudades
da Terra Quebequente para um almoço de confraternização.

Hino do
Espírito Santo

A tarde foi muito alegre e divertida, graças ao espírito de amizade que reinava entre os presentes, por
serem amigos de longa data desta colectividade dos
oriundos da freguesia da Ribeira Quente. Por volta

javam ter na sua moradia a honra de receber a coroa
do Divino Espírito Santo durante uma semana, como
é tradição, os felizardos foram o casal João e Debby, que muito bem decoraram e ergueram um lindo

altar num dos quartos da sua casa, para enaltecer o
Senhor, com muita luz, cor e perfume. Todas as noites da semana abriram as portas da sua residência,

1. Alva pomba que meiga aparecestes,
Ao Messias no rio Jordão,
Estendei vossas asas celestes
Sobre os povos do orbe cristão.
Coro
Vinde, oh! Vinde, entre nuvens de glória.
Entre os anjos e bênçãos de amor,
Entre os cantos de eterna vitória
Que os querubins vos elevam, Senhor.

que graças a Deus foram muitos os familiares, membros da direcção e amigos que afluíram ao local para
orar e confraternizar na paz e na alegria.
Todas as noites foram várias dezenas de pessoas que

2. Quem aos pobres seus braços estende,
Quem lhes veste seus ombros tão nus,
Achará que tudo isto só tende
Para a glória e honra da cruz.
3. Ofertai as mais belas oferendas,
Ofertai-as em nome de Deus;
Colhereis lá um dia mil prendas
Quando entrardes no reino dos céus.
4. Semeando vosso ouro entre os pobres
A colheita no céu a fareis!
O triunfo de esforços tão nobres
Só no seio de Deus achareis.
5. Vinde irmãos, vinde todos contritos
Uma esmola de amor ofertar!
É dever consolar os aflitos,
E a fome do pobre matar!
6. Traga rosas e ramos de louro
Quem esmola melhor não tiver;
Assim mesmo oferece um tesouro,
Ganhará o brasão desmoler!

das 18h30 e no momento em que foi entregue a coroa e a bandeira ao casal José Carlos Nunes, detentor
do quarto domingo, todos os presentes cantaram em
coro: A fé e amizade saíram fortalecidas no coração
de cada um que participou no terceiro domingo do
império dos naturais da ilha Terceira.
Como disse Eduino Martins, membro fundador da
Associação Portuguesa do Espírito Santo, “O povo
da Ribeira Quente, pelo seu espírito de amizade, deu
mais brilho e dignificou o nome desta colectividade
de Hochelaga” pelo amor que os Açorianos têm em
louvor e honra ao Divino Espírito Santo.
Para terminar cantou-se:
Senhor eu vou-me Embora
Comigo vais também
A minha vida agora
Maior Sentido Tem.

Mario Carvalho
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13º aniversário da Associação Saudades da Terra Quebequente

Mais uma vez… Impecável e fantástico
M

ais uma vez tive a honra de estar presente na
famosa festa do Chicharro da Associação Saudades da Terra Quebequente, em Montreal, que decorreu na Igreja St-Enfant Jesus. É claro que é difícil
explicar porquê ir a uma festa como esta. Em primeiro lugar, esta festa inova sempre e dá o que o público
quer. Comida ao gosto de todos e um excelente conjunto, por um preço imbatível.
Nestes últimos anos,
sempre debati com os
diferentes organizadores
de cada festa para oferecerem uma maior variedade e melhor qualidade
de comida. Quase sempre
era porco com legumes
e, mesmo nisso, sentíamos a falta de gosto. Faltava inovar nos pratos,
nos serviços. Também,
haviam lugares onde, à

meia-noite, estavam ainda a
servir o prato principal. A nossa comunidade estava mesmo
sem coração. E nos últimos dois
anos começaram a inovar. Em
primeiro no serviço, depois na
comida, na decoração e, agora,
no espectáculo. Hoje, posso di-

da noite. Estavam mesmo
abençoados, havia comida
com fartura.
Mário Carvalho foi o
mestre-de-cerimónias desta noite e fez um excelente
trabalho no palco, marcando palavras de boas-vindas,
e achei muito interessante
a homenagem prestada à
Madeira com explicações
sobre os acontecimentos lá
verificados, o que foi muito significativo para todos
os presentes.
Um dos pontos positivos desta festa é sempre a entrada de toda a equipa que vai servir durante a noite. O resto da noite foi fantástico. Podemos notar a
presença de Eddy Sousa
que fez uma boa prestação
e tivemos o prazer de ver
David DeMelo com o seu
conjunto privativo.
Parabéns à equipa da cozinha, que fez desta noite
um sucesso, servindo todos
à hora certa. Alguns dos aspectos positivos desta festa
foram a magnificência da
sala, impecavelmente decorada, e o ambiente geral.

É sempre agradável ver uma decoração que aviva a
sala, para que todos fiquem com uma melhor impressão da festa. Posso também dizer que, para uma festa
como esta, apesar dum preço de entrada ridiculamente baixo, saímos do jantar com a “pança” cheia.
Podemos dar também os parabéns à direcção, Roberto Carvalho, José Francisco Gafanhoto, Alex Tiburcio, José Carbral, Jerry Arruda, João Branco, João
Linhares, Tito Carvalho, António Chico e Roberto
Abarota e ao mestre-de-cerimónias Mário Carvalho.
Viva o chicharro e viva a Ribeira Quente.

Sylvio Martins
e Fotos de Michael Estrela

zer parabéns aos organizadores. Acho que todos podem ver a diferença e sábado foi mesmo impecável.
Começando por uma entrada, sopa, mexilhões num
molho fantástico (gostaria de saber o segredo deste
molho porque era fantástico), um prato de chicharros
com batatas e legumes e, finalmente, para as pessoas que queriam regalar-se, um bife de porco ao fim
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cONfORT

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

LATiNO

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

514.849.1153

LisBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

BOuTiQuEs
BOuTiQuE ANA MARiA

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

4409 St.Laurent

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

cAiXA PORTuGuEsA

514.849.6619

BANcOs
4244 St. Laurent

514.842.8077

cANALiZADOREs
PLOMBERiE & cHAuffAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

cLÍNicAs

Deixa na dor a sua esposa, seus filhos
Ricardo, Carlos, Mike, seus netos JasonAnthony e Vanessa, sua irmã Mequelina,
assim como restantes familiares e amigos.

O velório terá lugar amanhã, quinta-feira 29 de Abril de 2010, das 16h
às 21h. O funeral terá lugar sexta-feira, dia 30 de Abril, às 11h30, 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.

ANÍBAL AfONsO, c.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

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.

MEMORANDUM
1º aniversário de falecimento

António Pena

Do ano mil e quinhentos
Foi descoberto o Brasil
Graças aos descobrimentos.

DENTisTAs

04/05/2010
Em Maio do ano passado
Abandonaste a vida terrena
Que desgosto tão chorado
Quanta dor quanta pena

DR. THuY TRAN
Pedro Álvares Cabral
Que a grande armada conduz
Descobre-o por Portugal
Chamando-lhe “Vera Cruz”.

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELEcTRiciDADE
ELEcTRO-LusO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

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

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

Da tua esposa, filhos, nora e netos.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza no dia 4 de Maio de 2010,
pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.

Mas D. Pedro seu regente
Em gesto heróico se zanga
E o decreta independente
No Grito do Ipiranga !...

GARAGENs
ALBERT sTATiON sERVicE
514.845.5804

MERcEARiA

MEMORANDUM

Desde então os dois países
Pela paz deram as mãos
Mantendo as fortes raízes
Entre dois Povos irmãos !...

sá & fiLHOs
4701 St-Urbain

Oxalá Deus te possa retribuir todo o
amor que nos fizeste sentir.

E três séculos marcaram
A presença portuguesa
Onde muitos consumaram
Grande prestígio e riqueza.

ALfRED DALLAiRE|MEMORiA

4209 De Bullion

A saudade é dolorosa
Restam-nos as recordações
Da tua pessoa maravilhosa
Que viverá sempre em nossos
corações

Na história relatada
Por Pêro Vaz de Caminha
Há beleza retratada
Que o Brasil então já tinha.

fARMáciAs
fARMáciA RiTA NAccAcHE

514.842.3373

MONuMENTOs

4º Ano de Saudade

Conceição freitas

Euclides cavaco

GRANiTE LAcROiX iNc.

22 de Março de 1916 – 30 de Abril de 2006

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

Filhos, familiares e amigos recordam
com profunda saudade o seu ente querido.

NOTáRiOs
Me. LuciEN BERNARDO

eNSiNo

Participam que será celebrada missa
pelo seu eterno descanso, sexta-feira,
30 de Abril de 2010, pelas 18h30, na
Igreja Santa Cruz, situada no 60, rua
Rachel Oeste.

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

Me. EDuARDO DiAs

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OuRiVEsARiAs
ROsAs DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem
assistir a este acto religioso.

REsTAuRANTEs

iGReJaS

cHEZ DOVAL

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

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

sOLMAR
111 St-Paul E.

AGÊNciAs DE ViAGENs
ALGARVE
681 Jarry Est

O velório tem lugar hoje, quarta-feira 28 de Abril de 2010, das 14h às
17h e das 19h às 22h, e amanhã, quinta-feira 29, a partir das 9h. Seguirse-á uma missa de corpo presente, às 11h, na Igreja Nossa Senhora de
Fátima, em Laval. Irá a sepultar, em cripta, no Mausoléu Saint-Martin,
Alfred Dallaire | Memoria.

Brasil
e portugal
A vinte e dois de abril

cONTABiLisTAs

aSSociaÇÕeS e clUBeS

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

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, boul. St-Martin este, Laval
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Jasko Moshonas Ouimet
693, Rue Jean-Talon Ouest
Montreal, québec
514-271-1212

514.849.2391

Maria dos Anjos Melo Leite

Faleceu em Laval, no dia 25 de Abril de 2010,
com 81 anos de idade, Maria dos Anjos Melo
Leite, natural da Lomba da Maia, São Miguel,
Açores.
Deixa na dor os seus irmãos (ãs) José (Eduarda), Amâncio (Raquel), Dimas, Maria José,
sobrinhos (as), assim como restantes familiares e amigos.

CANTINhO DA pOEsIA

cLÍNicA MÉDicA LusO
1 Mont-Royal Este

1939 - 2010

Faleceu em Montreal, no dia 25 de Abril
de 2010, com 71 anos de idade, Jacinto
Medeiros, natural da Ribeira Grande, São
Miguel, Açores, Portugal, esposo de Isabel
Botelho Medeiros.

27 de abril de 2010
1 euro = caD 1.342000
SeRviÇoS coNSUlaReS

†

Jacinto Medeiros

514.273.9638

514.861.4562

TRANsPORTEs
TRANsPORTEs BENTO cOsTA
514.946.1988

COLABORE
COM O
NOSSO JORNAL
* HORA DE MONTREAL
qUARTA-fEiRA
01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 CONSERTOS NA CAVE
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
15:30 DESTINOS.PT
16:00 LINHA DA FRENTE
16:30 BRASIL CONTACTO
17:00 CONTRA INFORMAÇÃO
17:15 BIOSFERA
17:30 BRASIL CONTACTO
18:00 SUPER MIÚDOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 BRASIL CONTACTO
22:15 CIDADE DESPIDA
23:00 SALVADOR
23:30 CONVERSAS DE MÁRIO
SOARES
00:30 GRANDE REPORTAGEM-SIC
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)

qUiNTA-fEiRA
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
CANADÁ 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
CANADÁ CONTACTO
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA
23:15 CONTA-ME COMO FOI
00:15 CORREDOR DO PODER
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)

SEXTA-fEiRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 CONSIGO
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 CUIDADO COM A LÍNGUA!
16:15 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
16:45 A ALMA E A GENTE
17:15 TELERURAL
17:45 SALVADOR
18:15 HERMAN 2010
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
22:15 LADO B
23:15 AS DIVINAS COMÉDIAS
00:15 CUIDADO COM A LÍNGUA!(R/)
00:30 30 MINUTOS(R/)
01:00 QUARTO CRESCENTE

** HORáRiO sujEiTO A MODificAçõEs
SÁBADO
02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 CALORIAS
03:00 BOM DIA 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 CALORIAS
10:00 DESPORTO 2
11:30 GOSTOS E SABORES
12:00 ATLÂNTIDA (MADEIRA)
13:30 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
14:30 CONTRA INFORMAÇÃO(R/)
15:00 TELEJORNAL
18:00 CIDADE DESPIDA(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 TELERURAL(R/)
20:30 TELEJORNAL
21:30 FADO, HISTÓRIA DE UM POVO
22:45 JANELA INDISCRETA
23:15 HERMAN 2010
00:00 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
00:30 VIDAS CONTADAS(R/)
01:00 JOÃO SEMANA

DOMiNGO
02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG
05:15 EUCARISTIA DOMINICAL
06:15 EURODEPUTADOS
06:45 PAI À FORÇA(R/)
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:30 SÓ VISTO!
10:00 EUROTWITT
11:15 SALVADOR(R/)
11:45 PROGRAMA DAS FESTAS
14:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
14:30 ARTES DE RUA
15:00 FUTEBOL: Sporting vs Naval
17:30 GNR+GNR NO PAVILHÃO
18:00 LADO B(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL
21:30 FUTEBOL: LIGA SAGRESDiferido
23:30 CONTRA INFORMAÇÃO(R/)
00:00 EUROPA CONTACTO(R/)
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)

SEGUNDA-fEiRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 FALAESCREVEACERTAGANHA
10:30 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!
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/)

TERçA-fEiRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 FALAESCREVEACERTAGANHA
10:30 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/)

ClASSIfICADOS
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ANúNCIOs A pARTIR DE $9.00*

*A PARTiR DE $9.00 POR sEMANA. TAXAs NãO iNcLuÍDAs. APLicáVEL A NOVOs ANúNciOs uNicAMENTE. TODOs Os ANúNciOs DEVEM sER PAGOs cOM ANTEcEDÊNciA, VisA Ou MAsTERcARD - DiNHEiRO, PAssAR NA REDAcçãO.

eMpReGoS
Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”,
1 pessoa para trabalho geral e 1
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos
de exp. Salário conforme experiência. Contactar Jos 514-325-7729
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
Varina Alumínio admite pessoal
para fabricação e instalação dos
seus próprios produtos.
514-362-1300
Procuram-se homens para trabalhos exteriores.
Contacte Manuel Correia
514-977-3248
Ajudante de mesa para restaurante
português.
514-240-3912
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.
Varina Alumínio admite pessoal
para fabricação e instalação dos
seus próprios produtos.
514-362-1300

eMpReGoS

Homens para trabalhar em companhia de paisagismo, assentar
“pavé-uni”, com ou sem experiência. Salário segundo experiência.
514-354-1389 ou 514-240-1535
Padeiro com experiência de pão
português. 514-385-4361
Procuramos pasteleiro e padeiro.
514-849-1803

Companhia procura
empregados para trabalhar com o público.
Ganhe mais dinheiro
com um bom produto,
cuidando da sua saúde.
Perda de peso, acne, e
muito mais. Contacte a
companhia Arbonne –

Rosa ou Verónica
514-944-0378

aRReNDa-Se

veNDe-Se

Para férias, apartamento em Vilamoura. Preço segundo altura do
ano e tempo de permanência.
514-727-3533

Apartamento T2 em Lagos, Algarve, 5 min. da praia. Ou arrenda-se
no Verão. 450-963-0989
Camião Chevrolet 6x6, com “basculante” Goyier e “pá frontal” de 8
pés para limpar a neve. Automático, diesel, 102,000km. $17500
neg.
514-766-8390

Lindo 5 ½ num duplex, na
zona St-Michel.
Livre imediatamente.
514-739-8403

SeRviÇoS
Senhora de 50 anos com exp. de escritório e de serviço à
clientela, fala inglês, francês, português e espanhol, com
conhecimentos informáticos – internet, Outlook Express –
procura trabalho de escritório. 514-559-4174

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

iMpoSTo/coNTaBiliDaDe

Para qualquer serviço de contabilidade e impostos queira contactar
Jennifer Andrade
514-886-5600

COLABORE COM O
NOSSO JORNAL
ST-LÉONARD
Esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

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

ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

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

VILLERAY

ROSEMONT

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

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

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

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

514-374-2395

falo
Português

The Mount Royal Club
Procuramos pessoa para trabalho geral.
De preferência, pessoa idosa.
Boas condições de trabalho e
regalias sociais (seguro médico completo,
fundo de pensão, etc.).
Bom ambiente de trabalho.
Para informações, contactar senhor Dias:

514-842-5454
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filipe Baptista interpreta Zeca afonso
oi numa atraente capela — Petite Chapelle SaintLouis— anexa à Igreja de Saint Jean Baptista,
com entrada quase despercebida sobre a rua Drolet,
que Filipe Baptista e o conjunto Musica Figurata,
fizeram reviver Zeca Afonso, numa organização da
Cátedra de Cultura Portuguesa,
no domingo à tarde.
O espaço do simpático lugar de
culto estava cheio de entusiastas
apreciadores do notável intérprete e mensageiro da música portuguesa contemporânea, que nos
deixou quando ainda muito seria
de esperar da sua eloquente linguagem e sonoridade. De notar
presenças de um público não português e as ausências flagrantes duma juventude lusófona— ou pelo
menos assim auto intitulada— em acontecimentos de
cariz cultural, portanto muito diferente dos tradicionais jantares dançantes associativos, tão desacredita-

F

dos pelos jovens.
Insisto na pergunta que faço com frequência: afinal
gostam de quê?
Foi surpreendente para o modesto autor destas linhas, a desenvoltura e interpretação de Filipe Baptista neste recital com um conteúdo nem sempre fácil da obra de
Zeca Afonso. Foi uma dezena de
interpretações das composições
mais marcantes do autor, a que o
grupo musical Musica Figurata,
correspondeu com acerto e refinamento.
Zeca Afonso, o imortal cancioneiro, que para alguns simboliza
uma certa forma de atitude política, teria certamente gostado da selecção musical e das interpretações
vocal e instrumental a que tivemos grande prazer de
assistir.

Raul Mesquita

pessoa no círculo cultural montrealense

E

pAlAvRAs CRUzADAs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORiZONTAiS: 1. Idónea. Habitante da Mongólia. 2. Variedade de
pêra. Mãe-d’água (Brasil). 3. A Academia, os estudantes (Coimbra).
Que diz respeito às ruas. 4. Sufixo de abundância. Lê letra por letra.
5. A si mesmo. A porção de estopa ou lã que se põe na roca para
fiar. 6. Chinfrim. 7.Preparado farmacêutico de xaropes com alcoolatos.
Contracção da prep. em com o art. def. a. 8. Vestimenta rica. Automóvel Clube de Portugal. 9. Vara (medida). Pequena argola ou arco. 10.
Rumor. Arejar (Brasil). 11. Ribeiro. Cura.
VERTiCAiS: 1. Os dois juntos. Quartzo translúcido de cores variadas.
2. Unidade de medida de distância, utilizada em Astronomia. Estímulo.
3. Trecho musical para três vozes ou instrumentos. Adquirir por parentesco ou por hereditariedade. 4. Escudeiro. Que ou aquele que pratica
actos perversos. 5. Casta de uva de bago graúdo. Grito aflitivo. 6. Sem
unhas. 7. Alternativa (conj.). Que denota pouco juízo. 8. Colocar no
mesmo plano. Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.
9. Ficar reprovado. Alameda. 10. Discursar. Avolumar. 11. Cantar para
adormecer as crianças. Limalha.

FOTO DA sEMANA

nquadrado no Festival Internacional de
Literatura de Montreal,
uma organização de Metropolis Bleu, desenvolveu-se num simpático
local do Boulevard de
St-Laurent, um agradável encontro que assinalou a abertura oficial do
evento Vozes Lusófonas,
numa eficaz parceria
de Inês Faro e Richard
Simas, este, canadiano
descendente de portugueses. A Inês é uma jovem de talento na escrita
e na Língua Portuguesa,
que se encontra entre nós

acompanhando o marido
em fase de doutoramento
na McGill.
A silhueta de Fernando
Pessoa e dos seus heterónimos pairou no ambiente enriquecido com a
presença da ilustre escritora Lídia Jorge, autora
sobejamente conhecida
em Portugal e no estrangeiro, onde se encontram
muitas das suas obras
traduzidas em diversas
línguas, e igualmente,
com as figuras dos nossos conterrâneos adoptivos Manuel Carvalho e
Anthony de Sá, ambos

também bastantes apreciados na diáspora canadiana. Este lançamento
oficial foi preenchido

e Anthony de Sá, entremeados com a animação musical Valodys em
Pessoa. Como a preocu-

com a leitura de pequenos extractos da obra de
Pessoa, por Lídia Jorge

pação de fazerem uma
“celebração da língua e
literatura contemporânea portuguesas”os organizadores convidaram
outros relevantes representantes das letras como
Onésimo Teotónio de Almeida e Deolinda Maria
Adão, aos quais se juntou
o Prof. Luís Aguillar, na
apresentação duma mesa
redonda que decorreu no
domingo “Ler o Mundo
em Português”, tendo
o programa do evento
contado com actividades
de leitura de histórias
da emigração, encontro
com alguns alunos duma
das escolas portuguesas
de Montreal, atribuições
de prémios dum concurso de escrita, lançamento
de livro sobre os Açores,
outras leituras dos autores convidados e sessões
de autógrafos, tendo o
notável evento terminado no domingo com uma
apresentação e leitura de
Onésimo T. Almeida.
Aos arrojados organizadores deixamos as melhores felicitações pela
iniciativa, ao mesmo
tempo que mais uma vez,
lamentamos a ausência
de participação da juventude em eventos culturais
de qualidade.

Raul Mesquita

mUlHer ACTIVA
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carne “bem passada” aumenta
risco de cancro da bexiga
U
m estudo desenvolvido pela Universidade do
Texas (EUA) revelou que as pessoas que comem
carne em excesso, nomeadamente se estiver “bem
passada”, apresentam o dobro de probabilidades de
contraírem cancro na bexiga. De acordo com as conOs amino-heterocíclicos são os compostos
químicos formados quando a carne é muito
torrada

clusões apresentadas durante uma conferência americana sobre cancro, este risco é ainda maior quando o
consumo engloba carnes vermelhas, ainda que carnes

brancas e peixe “bem passados” também acarretem
riscos para a saúde.
Esta investigação, que durou doze anos, incluiu 884
doentes com cancro da bexiga e 878 pessoas sem problemas oncológicos que foram questionados sobre
as suas dietas diárias. Os investigadores verificaram
então que as pessoas que se alimentavam com carne
mais torrada eram duas vezes mais susceptíveis ao
desenvolvimento de cancro da bexiga do que aquelas
que se alimentaram de carne confeccionada em outras condições. Os investigadores também analisaram
o DNA dos participantes e compararam as diferentes
formas como os amino-heterocíclicos – compostos
químicos formados quando a carne é muito torrada
– eram metabolizados pelo organismo. Constaram
assim que pessoas com sete ou mais genótipos desfavoráveis a esta substância e que consumiam muita
carne vermelha tinham um risco cinco vezes maior
de desenvolver cancro na bexiga. Xifeng Wu, líder
do estudo, sublinhou que as principais conclusões retiradas desta investigação são mais uma prova de que
há fortes relações entre a alimentação e o desenvolvimento de doenças oncológicas.
cienciahoje.pt

RECEITA DA sEMANA
Tarte de morango

iNGREDiENTES:
7 ovos; 200g de amêndoas em lascas;
100g de farinha; 150g de açúcar; 1
frasco 200g de doce de morango sem
açúcar; 1 pacote de natas; 2 colheres
(sopa) de açúcar em pó; Morangos
q.b.

N

Se um alemão lhe oferecer flores, pense bem se quer
continuar com o romance: é que, segundo uma sondagem do site http://www.onepoll.com/, os alemães
são os piores amantes da Europa.
O site pediu a mulheres de 20 países para darem
a sua pontuação à perícia sexual das várias nações
(enfim, presume-se que fosse dos ‘nativos’ que conheciam por experiência própria...) e os lugares no
pódium não se fizeram esperar: a medalha de ouro de

piores amantes foi direitinha para os alemães. Causa:
cheiram mal. A medalha de prata foi para os ingleses,
acusados de serem preguiçosos, e o bronze foi para
os suecos, demasiado rápidos a cortar a meta.
Ou seja: a moral da história é que, basicamente,
para uma mulher o mais importante nem é que um
homem domine todas as posições do kamasutra: essencial mesmo é que seja lavadinho, trabalhador e
paciente. O resto do mundo também não prima pelas artes do amor: os holandeses são muito brutos,
os americanos muito dominadores, e os gregos muito
sujos. Os escoceses fazem muito barulho, os turcos
suam demasiado e os russos são peludos.
Mas nem tudo foi um desastre na cama: também há
quem saiba o que está a fazer. A medalha de ouro de
Melhores Amantes foi para os espanhóis, seguidos
pelos brasileiros e pelos italianos: o charme latino,
pelos vistos, ainda é o que era, ou então as mulheres
andam a ver demasiados filmes com o Antonio Banderas.
Conclusão: as mulheres estão mais exigente e já
não não aceitam qualquer um na cama. Os homens que comecem a aprender qualquer coisa: ou
pelo menos, a tomar banho.
Não é pedir muito, pois não?

Dificuldade:
Preço:
Tempo: 10 minutos
Origem: Portugal
Pessoas: 1

PREPARAçãO:
Bata os ovos com o açúcar até obter um creme. Junte a farinha e
o doce de morango. Envolva a amêndoa e leve a cozer em forno a
180ºC durante cerca de 40 minutos. Bata as natas em chantilly com
o açúcar. Coloque por cima da tarte, depois de fria, e enfeite, a gosto,
com os morangos.

sUDOKU

Quem são os piores amantes do mundo?
ão, não são os portugueses. Pelo menos, ficámos fora do campeonato. São os alemães. Saiba quem são os outros.
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Bomba: “o pénis é do
tamanho de uma pizza familiar”
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SOLUçãO CRUZADAS:

5
4
6
2
9
8
7
1
3

HORiZONTAiS: 1. Apta, Mongol. 2. Maria,
Uiara. 3. Briosa, Vial. 4. Oso, Soletra. 5.
Se, Manela. 6. Charivari. 7. Elixir, Na. 8.
Garvaia, ACP. 9. Alda, Anilha. 10. Toada,
Orear, 11. Arroio, Sara.
VERTiCAiS: 1. Ambos, Ágata. 2. Parsec,
Alor. 3. Trio, Herdar. 4. Aio, Malvado. 5.
Assaria, Ai. 6. Aonixia. 7. Ou, Leviano. 8.
Nivelar, IRS. 9. Gaitar, Alea. 10. Orar, Inchar. 11. Lalar, Apara.

chamado Ricardo. Dançámos e o clima começou a
aquecer”, revelou.
No final da noite, apesar de ser a mais gordinha das
amigas, Naya teve a
honra de ser a eleita de
Cristiano Ronaldo.
“Ele ficou doido com o
meu rabo. Estava sempre a olhar.” Naya ficou impressionada com
o corpo do jogador. “O
pénis dele parece uma
pizza, mas das familiares”, confidencia.
De zero a dez, a jovem
atribuiu a pontuação de
nove e meio ao jogador.
Apesar da relação só ter
durado uma noite, Naya
não se arrependeu e relatou os pormenores
com orgulho.

8
1
9
7
3
5
6
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4

relação com Cristiano Ronaldo só durou uma
noite, mas para Naya, uma espanhola de 21 anos,
foi inesquecível. “Ele é fora de série na cama e gosta
de trocar de posições”,
revela a jovem numa
entrevista ao canal de
TV espanhol Antena 3.
E, acrescentou: “Nessa
noite, Ronaldo marcou
três golos”.
Segundo contou no
programa ‘DEC’, do
canal espanhol Antena 3, tudo aconteceu
no dia 21 de Fevereiro. “Estava com umas
amigas num bar e
ele foi ter connosco e
convidou-nos para ir
para o Hotel com ele.
Estava lá também o
cunhado e um amigo

A
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Viver feliz à beira-Main
F
oi à beira-Main, por entre saudades e esperanças, que as gentes portuguesas recriaram o
seu “jardim à beira-mar plantado”.
Este milagre só foi possível graças ao esforço abnegado das sucessivas vagas de homens e mulheres
que, de mangas arregaçadas, dispostos a lançar raízes
nestas terras e a construir um futuro mais rasgado,
compreenderam que as obras duradouras só nascem
quando se enfrenta a vida com os olhos do coração.

Os frutos estão lá, bem evidentes, vigorosos e perduráveis. Passados tantos anos, é ainda hoje à beiraMain que continua a bater o coração da Comunidade
Portuguesa, num quadrilátero designado por bairro
português que engloba o Parc du Portugal, a Missão
Santa Cruz, a Caixa Portuguesa e algumas das mais
prestigiadas associações recreativas e culturais da
Comunidade.
Inelutavelmente, esta geração, que tanto batalhou e
labutou, tantas vezes em condições adversas, está a
envelhecer a olhos vistos. Não é preciso grande perspicácia para aperceber a evidência deste facto. As
cerimónias religiosas, as próprias actividades lúdicas
da comunidade são indicadores mais do que esclarecedores, e um pouco alarmantes, desta situação que
põe, até certo ponto, em risco a sobrevivência da pró-

pria comunidade, tanto mais assim que a segunda e a
terceira geração, na generalidade, pelas mais variadas
razões, não têm, até agora, reunido as condições necessárias para manter aceso o facho da continuidade
nestas terras da nossa identidade secular.
Como não podia deixar de ser, esta problemática está presentemente no cerne das preocupações
das forças vivas da comunidade portuguesa que, felizmente, já se movimentam no sentido de encontrar
soluções e remédios para tão dramático mal.
Contudo, na pressa de deixar obra feita, corre-se
o risco de malbaratar energias e recursos preciosos
em projectos precipitados, por mais grandiosos que
aparentem ser, esvaziados, como se apresentam, da
fulcral preocupação social de apoio às franjas mais
desfavorecidas e idosas da comunidade.Tal tentação
seria, nesta hora, uma transigência inaceitável ao
facilitismo e um erro crasso que não nos poderemos
permitir.
No futuro, não nos deveremos alhear do facto que
já existe muito terreno desbravado e pronto para ser
semeado, sem necessidade de nos aventurar por terrenos virgens e imprevisíveis. Temos instituições e
organismos comunitários já com provas dadas, capazes de liderar novas iniciativas, sendo incompreensível e arriscado criar, a partir de critérios mais do
que duvidosos, eventuais associações cuja coesão,
competência, rigor e certeza de continuidade seriam,
logo à partida, enormes incógnitas.
Dando um exemplo concreto e bem visível, a Missão Santa Cruz, com sólidas infraestruturas e um lar
de pessoas idosas a funcionar há largos anos, mas a
precisar de urgente ampliação, tem estado, nos últimos decénios, constante e exemplarmente na vanguarda das iniciativas de apoio às pessoas mais vulneráveis da Comunidade. Seria, portanto, absurdo e
imperdoável desperdiçar esta experiência acumulada
e este “savoir faire” abdicando duma participação
activa da Missão em novos projectos comunitários
com vocação social e de solidariedade humana.
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É certo que é indispensável uma boa dose de pragmatismo para empreender qualquer obra de envergadura mas, muito mais importante, é primordial continuar o olhar o mundo e as gentes que nos rodeiam
com os olhos do coração para que a insensibilidade
não nos invada e desertifique a alma. Só assim será
possível ajudar a quebrar as grades de solidão como
as que incarceram o homem desta minha história:
O primeiro frequentador do parque com quem me
relacionei era português. Reconheci-o, facilmente,
pelo boné de pala ornado com a bandeira portuguesa.
Homem à beira dos sessenta anos, de rosto sulcado
pelo trabalho árduo e pela tristeza. Os olhos acinzentados e sem luz que poisava em mim causavam
uma compungente impressão de mal estar.
- A minha mulher morreu há dois anos - confessou
-me. - Os filhos têm a vida deles, mal os vejo. - Mais
do que uma recriminação, era a triste aceitação do
inevitável
Ao entardecer, ficava de cabeça levantada, horas
sem fim, a observar o voo caprichoso da escassa
meia dúzia de andorinhas sobre o lago.
Quando as andorinhas se cansavam de caçar insectos e desapareciam, num passe de magia, na redoma
do céu, despedia-se.
- Então até amanhã, se Deus quiser. - Apontava
com a cabeça para o alto. - Na minha terra eram às
centenas a escurecer o céu. Quando anoitecia, numa
chilreada infernal, recolhiam aos ninhos pendurados, em cacho, dos beirais dos telhados. Aqui nem
sei para onde vão. Será que fazem os ninhos nos beirais? Eu nunca vi nenhum. E o senhor?
Pelo seu semblante lavrado pelo sofrimento via que
aquele era um problema insolúvel. Um enorme problema que lhe atormentava a existência e
lhe roía o sono nas intermináveis noites
sem respostas. (in “O homem que falava
com as flores”)

Manuel Carvalho

Festa do Chicharro dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebeque

D

ecorreu há algumas semanas a Festa do Chicharro organizada pelo Círculo dos Amigos de Rabo
de Peixe do Quebeque. A festa foi lindíssima, à altura
das gentes desta pitoresca Vila do norte de São Miguel.
Como escrevi num artigo anterior, não é fácil descre-

ver num pequeno artigo toda a emoção e a energia
que Carlos Pereira e a sua equipa dedicaram a esta obra,
a de divulgar os usos e costumes – os bons, claro – duma
pequena parcela da nossa Pátria.
Para isto é que aparece o senhor Mineiro, grande industrial de Rabo de Peixe, que ofereceu 240kg de chicharrinhos, frescos e concertados, como se costuma dizer…
É só barrar com alho e pimenta,
enfarinhar e fritar! Na sala só se
ouvia “nada como peixe fresco,
nota-se no paladar”. O senhor
Mineiro, que esteve presente com
a sua simpática esposa, está de
parabéns. Tive também o prazer
de conhecer pessoalmente o bom
doutor Morais, que já conhecia de

nome, porque no passado se ocupou de modo extraordinário da tia Emília, minha sogra. O serviço “VIP” foi
muito bom, os comentários das pessoas presentes foram
positivos.
Claro que não podia faltar a dança dos pescadores, que
é ensaiada por João Reis, na Casa dos Açores, acompanhados pelos meus antigos colegas de folclore, Dinarte
à guitarra portuguesa, Fernando e Calisto no acordeão e
a linda voz de Glória, também colega das danças açorianas, que há tempos já não ouvia e que está cada vez melhor. Na dança dos pescadores, que é original de Rabo
de Peixe, havia um cigano, um imigrante da bonita freguesia da Maia, o João, que por casamento teve o visto
para fazer parte da dança.Para pôr um ponto final nesta
minha humilde colaboração, não podia deixar de falar

da música. O “mister” Gouveia, extraordinário. Mas vi
a sua jovem e linda esposa Pamela, discretamente subir ao palco com duas garrafinhas de água, para que ele
mantenha o nível de perfeição com que
nos habituou. Por detrás de um grande
jovem homem, há sempre uma grande jovem mulher! Parabéns a todos.

José de Sousa
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Breves
Nadal elogiado
Roger Federer assegurou
que houve demasiado “pessimismo” em redor de Rafael Nadal, que continua a ser
o “favorito” nas superfícies
de terra batida. O número
um do Mundo, que jogará o
Estoril Open, em Maio, falava das arreliadoras lesões
que não largaram Nadal no
ano passado e disse mesmo que já passou por uma
situação similar. Federer e
Nadal vão disputar o Masters de Roma, Itália, que já
está a decorrer.
DESLOCAÇÃO AO
DRAGÃO COM APOIO
POLICIAL DE LISBOA
O triunfo do Sp. Braga na
Figueira da Foz veio aumentar a tensão do clássico agendado para o
próximo domingo. Além de
um reforço da segurança
privada que costuma acompanhar a equipa encarnada
nas deslocações, o Benfica
também vai fazer-se acompanhar de forças policiais
sediadas em Lisboa para
tentar prevenir eventuais
incidentes antes e depois
da partida
Paulo Bento: “Benfica será um justo
campeão”
“Se o Benfica vier a ser,
como tudo indica que sim,
um justo campeão, acho
que é também de realçar o
grande campeonato que o
Sp. Braga está a realizar,
podendo chegar até à última jornada a lutar ainda
pelo título”, sublinhou o extreinador do Sporting, que
abordou ainda o clássico
entre FC Porto e Benfica

Benfica fez-se
história no Atlântico

Raul Meireles ausente
Raul Meireles foi a principal
baixa no treino desta segunda-feira. Após um dia de folga, concedido na sequência
da vitória em Setúbal, os
tetracampeões
nacionais
regressaram aos trabalhos,
mas o internacional português limitou-se a trabalho
de recuperação, no ginásio.
Helton e Rodríguez já trabalharam com os colegas.

Benfica conquistou, pela primeira vez, a Taça UEFA de futsal, ao bater na final os detentores do
título, os espanhóis do Interviu Madrid, por 3-2, no Pavilhão Atlântico,
em Lisboa.
As águias, a jogarem perante dez mil
espectadores, decidiram o jogo no prolongamento, com Davi a fazer o 3-2
aos três minutos da primeira parte.
Marquinho (8m) e Betão (24m) para

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

O

na próxima jornada: desejosos de adiar
o título do Benfica, sabem que isso
significará o adeus matemático à Liga
dos Campeões, visto que a decisão do
título só irá para a última jornada se
acontecer a derrota do Benfica e a vitória do Braga, sendo que esta afasta os
portistas também da Champions. Perto
do Porto, em Matosinhos, a Académica de Villas-Boas assegurou a permanência à custa de um Leixões cada vez
mais condenado à descida. Depois da
derrota frente ao Guimarães, já desceu
o Belenenses.

Tudo embrulhado…
luta pela subida de divisão está uma grande embrulhada, com cinco
candidatos a discutirem os
dois lugares mais ambicionados e uma troca de líderes a ajudar à
emotividade. Com efeito, a Oliveirense
catapultou-se do... quarto lugar para o
topo da classificação – posição que já
foi sua na jornada 22 – porque, para
além de ter cumprido o seu dever, viu
os três anteriores donos do pódio serem
travados, com particular destaque para

A

a surpreendente derrota do anterior líder, o Beira-Mar, na recepção ao Penafiel, jogo em que até esteve em vantagem. Se a derrota do Portimonense
no terreno do Feirense, que relançou
a candidatura da equipa da casa, pode
ser considerada normal, já a goleada
sofrida pelo Santa Clara no campo do
Trofense (5-2) era menos previsível,
até porque os insulares registavam sete
jogos consecutivos sem derrotas. Já no
fundo da tabela, confirmou-se a inevitável despromoção do Carregado.

Luis Aguiar pode mudar de lugar

L

timo, depois de, antes, o ter adquirido
ao mesmo emblema, por três milhões
de euros. Agora, uma transferência
para Alvalade pode ser alcançada por
um valor entre os três e os cinco milhões de euros.

Paulo Sérgio quer defesascentrais acima de 1,85m
Com Caneira e Polga cada vez mais
distantes de integrar o plantel leonino
da próxima temporada, é praticamente um dado adquirido que o Sporting
irá ao mercado para reforçar o eixo da
defesa. Uma intenção reforçada após a

34
33
30
29
25
25
21
17

29ª Jornada - horário

Domingo (2 de Maio)

0-0

Todos os jogos são às 15h15

Rio Ave-V. Guimarães
Marítimo-V. Setúbal
F.C. Porto-Benfica
Belenenses-U. Leiria
Olhanense-Leixões
Sporting-Naval
Académica-Nacional
Sp. Braga-P. Ferreira

2-5
5-0
1-1
1-3
0-4
1-1
2-0

o Interviu, e Queirós (11m) e Arnaldo
(22m), para o Benfica, fizeram os restantes golos.

Falta um ponto…

uis Aguiar é alvo do Sporting para
o reforço do meio-campo na próxima época. O médio que, nesta temporada, representou o Braga, faz parte
Cardozo quer
dos quadros do Dínamo de Moscovo,
limpar a bota
O hat-trick assinado diante que o cedeu aos minhotos por emprésdo Olhanense mantém o Tacuara no comando da lista
de artilheiros com um golo
de vantagem sobre Falcão.
O paraguaio dispõe de duas
partidas para engordar o pecúlio, enquanto o colombiano só tem uma, dado ter sido
admoestado com o quinto
amarelo, na partida do Bonfim, que o retira automaticamente do clássico do Dragão
agendado para domingo.

73
67
62
45
40
37
35
35

28ª Jornada - RESULtADOS

caminho tântrico para
o sexto título do Benfica dos últimos 25 anos vai
ter de durar, pelo menos,
mais uma semana. O Braga
respondeu na mesma moeda – goleou
a Naval –, obrigando os encarnados a
manterem a festa na condição de reservada, pelo menos, por mais uma semana. O sonho da consagração acontecer
no Estádio do Dragão tornou-se mais
real, bastando um ponto em casa do riDeco: “Seleção não é de- val para que a festa aconteça finalmenpendente de Ronaldo”
te. Curiosa a posição dos tetracampeões
A Seleção Nacional não é
favorita, mas pode chegar
à final do Mundial’2010;
tem uma equipa de grande qualidade, mas não é
dependente de Cristiano
Ronaldo. Esta é a opinião
de Deco que, em entrevista
ao site da FIFA, revelou-se
otimista para o campeonato
que se irá realizar na África
do Sul. No futuro, quer regressar ao Brasil

1ª liga - LIGA SAGRES
1-Benfica
2-Sp. Braga
3-FC Porto
4-Sporting
5-V. Guimarães
6-Nacional
7-Marítimo
8-U. Leiria
Sexta-feira (23 Abr)
Rio Ave-Marítimo
Sábado (24 Abr)
V. Setúbal-FC Porto
Benfica-Olhanense
Domingo (25 Abr)
Nacional-P. Ferreira
Leixões-Académica
Naval-Sp. Braga
U. Leiria-Sporting
Segunda-feira (26 Abr)
V.Guimarães-Belenenses

O

15

DESPORTO

coordenação de joão mesquita -

contratação de Paulo Sérgio para orientar a equipa em 2010/11, pois o técnico
que actualmente comanda o Vitória de
Guimarães é “adepto” de centrais altos
e fortes, coisa rara para os lados de Alvalade.

lIGA DOS CAMPEÕES

UEFA EUROPA LIGA

Meias-Finais
1ª mão 2ª mão
Inter - Barcelona 3-1
27/04
B.Munich - Lyon 1-0
27/04

Meias-Finais
1ª mão 2ª mão

Hamburg - Fulham
0-0
A.Madrid - Liverpool 1-0

LIGA INTERCALAR

29/04
29/04

TAçA de PORTUGAL
FINAL
Chaves vs FC Porto
2010-05-16 às 12h00

FINAL
Estoril Praia vs P. Ferreira
2010-04-28

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

P J V E D
49 28 14 7 7
48 28 14 6 8
48 28 14 6 8
47 28 12 11 5
46 28 12 10 6
42 28 12 6 10
38 28 9 11 8
38 28 9 11 8

P J V E D
35 28 9 8 11
34 28 7 13 8
34 28 8 10 10
34 28 7 13 8
28 28 5 13 10
28 28 6 10 12
27 28 6 9 13
21 28 5 6 17

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

II Divisão Portuguesa
Zona Norte
1-Moreirense
66
2-Tirsense
51
3-Gondomar
47
4-Vizela
46
5-Ribeirão
37
6-Sp. Espinho
37
7-Merelinense
35
8-AD Lousada
35
9-Boavista
34
10-Paredes
33
11-Vianense
32
12-Aliados Lordelo 31
13-Padroense
30
14-Lusitânia
Lourosa
30
15-Vieira
16

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

54
52
49
48
45
42
40
36
37
38
37
36
34
30
28
28

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

74
53
50
49
49
47
43
41
41
39
38
36
29
23
22
3

III Divisão Portuguesa
Série A

Série b

Série c

Subida
1-Macedo de Cavaleiros 31
2-Bragança
30
3-Mirandela
30
4-Maria da Fonte
23
5-Valenciano
20
6-Limianos
19

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

27
23
25
24
24
21

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

30
26
25
24
23
18

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

25
22
20
19
16
11

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

27
24
23
19
15
7

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

25
24
22
22
15
9

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

32
30
28
27
26
19

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

39
36
25
24
21
19

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

33
31
27
24
23
21

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

26
23
21
15
8
6

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

21
20
19
17
14
13

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

23
22
19
18
13
11

Série d

Série e

Divisão Série Açores

Campeonato (Descida)
1-Angrense
43
2-U. Micaelense
38
3-Lusitânia
36
4-Rabo Peixe
24
5-Barreiro
21
6-Flamengos
16
Campeonato (Apur. Campeão)
1-Madalena
52
2-Boavista S.Mateus
43
3-Santiago
41
4-Capelense
38

Série f

Série G - MADEIRA

Campeonato (Subida)

1-CF Andorinha
2-Ribeira Brava
3-Caniçal
4-Portosantense
5-Câm.Lobos
6-Est. Calheta

30
29
29
22
21
20

Campeonato (Descida)
1-Cruzado Canicense
2-Machico
3-CF União
4-1º Maio Funchal
5-AD Porto da Cruz
6-Porto Moniz

22
21
20
15
13
6
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