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Benfica Campeão

F

requentemente dou comigo a questionar-me sobre o que tem sido
feito de muitos dos nossos jovens comunitários e/ou do seu paradeiro, em
particular aqueles/as que frequentaram
os colégios e universidades locais.
Pois bem, recentemente tive o prazer
de constatar que um deles se encontra
a lecionar na Universidade do Estado
do Arizona (UEA), Estados Unidos da
América, e que acaba de ser premiado pela National Science Foundation
(NSF). Trata-se do Dr. Luís Saldanha,
cuja distinção vem acompanhada de
uma bolsa de estudos no montante de
638,805 mil dólares para ser usada durante um período de cinco anos, com
início no outono do corrente ano.
Tal como se me referiu o tio do galardoado, Carlos Saldanha, “indica claramente que filhos de portugueses neste
país conseguiram singrar na vida”.
Incidindo em como os estudantes
das escolas intermediárias aprendem a
compreender as estatíscas e em como
os seus professores ensinam tal percepção, é o alcance deste projectopesquisa financiado pela NSF e que o
Dr. Luís Saldanha, professor de Matemática da UEA, se encarregará de investigar. O professor-assistente da Faculdade de Matemática e de Ciências
de Estatística é um dos mais recentes
recipendiários da UEA, galardoado
com este prémio de carreira da NSF um de grande prestígio e que distingue
jovens cientistas e engenheiros que
mostram grande potencial na lideranContinuação na página 2
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AGENDA COMUNITÁRIA
DOMINGA DE ÁGUA DE PAU
O Convívio dos Amigos de Água de Pau informa que tem a
sexta dominga que se realiza esta semana do 9 ao 16 de Maio
no salão do Espírito Santo no Centro Comunitário de Santa
Cruz situado no 60 Rachel O. Em nome de todos os pauenses
convidamo-vos a passarem uma semana connosco porque a
porta está aberta a todos. Bem-vindos.

ACORDO ORTOGRÁfICO
DA LíNGUA PORTUGUEsA

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa que no âmbito da
promoção da cultura e língua portuguesas, vai promover uma sessão
de informação sobre o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em
vigor em Portugal desde Janeiro de 2010. A referida sessão de informação, aberta a todos os membros da comunidade portuguesa, terá
lugar quarta-feira, 2 de Junho de 2010, pelas 18h00 na sala multi-usos
deste Consulado-Geral.

ROMEIROs NO sANTO CRIsTO

O mestre dos Romeiros, Duarte Amaral, pede a colaboração de todos
os irmãos romeiros para se apresentarem na igreja de Santa Cruz no
domingo 23 de Maio pelas 15h, para a procissão do Senhor Santo Cristo, com xaile, lenço, bordão e terço. Para mais imformações telefonar
para Duarte Amaral para 450-625-7053. Obrigado.

GRUPO fOLCLóRICO
PRAIAs DE PORTUGAL

Domingo dia 6 de Junho, o Rancho Folclórico Praias de Portugal organiza um Torneio de Matraquilhos no Clube Portugal de Montréal pelas
12h30. 25 “matrecos” por equipa. Para todas as inscrições contactar
com o Clube Portugal de Montréal ao 514-844-1406.

CENTRO COMUNITÁRIO sANTA CRUz

Dia 12 de Maio - Procissão de Velas, o terço será rezado às 18h15, a
missa começa às 19h00 e a procissão será em seguida.
Dia 13 de Maio - Missa em honra de Nossa Senhora de Fátima em
comunhão com o Santo Padre Bento XVI e todos os peregrinos de
Fátima.
Dia 14 de Maio - Conferência na Igreja de Santa Cruz às 19h00 pelo
Sr. Raymundo de Souza, apologético catálico, mundialmente conhecido. Falará sobre assuntos ligados à nossa fé e vida cristã.
Para mais informações contactar: 514-844-1011

úLTIMA HORA

O Padre Clifford de Souza, depois de, quase, três anos ao serviço
da comunidade de Santa Cruz, despede-se de nós no próximo sábado dia 15 de Maio, na missa das 18h30. Após o serviço religioso
a comunidade está convidada a levar algo para partilhar e beber
um café juntos, no salão da igreja. O Padre Clifford regressa ao
Brasil para uma nova etapa da sua vida.

PENsAMENTO DA sEMANA
“A bondade é o único investimento que nunca falha”.
Henry David Thoreau (1817-1862)

EfEMÉRIDEs - 12 DE MAIO
1386- É assinado o Tratado de Windsor para a Aliança luso-britânica.
1820- Nasce Florence Nightingale, pioneira da enfermagem.
1845- Nasce o compositor francês Gabriel Fauré.
1943- II Guerra Mundial. A batalha do Norte de África termina com a
rendição das forças alemãs no Cabo Bon, Tunísia.
1986- Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e S. Tomé e
Príncipe assinam, na Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, o
protocolo de Unificação Ortográfica da Língua Portuguesa.
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Dr.luís Saldanha, ex-montrealense em
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ça em significantes áreas de investigação.
“Ser-se estatisticamente conhecedor está cada vez
mais a constituir uma importante série de aptitudes
da maneira crítica de pensar para uma cidadania
educada e informada”, diz o
Dr. Saldanha, acrescentando
que “A maioria de nós vê-se
confrontada com notícias e
conclusões baseadas em informação quantitativa derivada de estimativas extraídas
das populações”.
O Dr. Saldanha, que leciona
na Universidade do Estado do
Arizona desde 2008, recebeu
um doutoramento no estudo
de matemáticas pela Universidade Vanderbilt, em 2004.
Também, recebeu um mestrado no ensino de matemáticas e
o grau de bacharelato em Ma-

temática pela Universidade Concórdia, de Montreal.
É filho do nosso compatriota Tomás Saldanha, faialense, ex-montrealense e presentemente radicado na
Ilha do Pico. É, por via dessa linha, sobrinho do nosso já referido e comum amigo,
Carlos Saldanha, um dos fundadores da Casa dos Açores
do Quebeque e presentemente
secretário do Conselho Fiscal
e de Deontologia daquela colectividade.
“A Voz de Portugal”, ao saudar toda a família Saldanha,
felicita o distinto docente pela
distinção com que se vê envolto, desejando-lhe as maiores prosperidades pessoais,
académicas e científicas.

António Vallacorba

convulsões sociais

E

nquanto se debatem medidas para resolver a situação económica e o futuro da União Europeia, o
presente anuncia, segundo especialistas, convulsões sociais. O povo está farto das mentiras dos políticos, da
imoralmente desigual distribuição da riqueza, da injustiça social de que as pessoas são vítimas, os gregos descem à rua movidos pela indignação. Oxalá o exemplo
grego não se alastre a outros países da UE.
A crise agravou tudo. Os países da zona euro aumentaram a dívida externa para apoiar o sistema financeiro
e agora querem resolver o problema com planos de estabilidade que sacrificam as classes pobres e as classes
médias. Não é difícil compreender que, para essas, estas
medidas serão difíceis de aceitar. Será difícil apagar, da
memória das pessoas, que o país pagou, em 2009, 76
milhões de euros aos administradores–executivos de
apenas 17 empresas. Agora o Governo pretende poupar
este ano, no âmbito do Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC), 40 milhões de euros, reduzindo o subsídio de desemprego a centenas de milhares de pessoas.
Temos o exemplo da Grécia, caso mais grave do que o
de Portugal, onde as manifestações populares e as agitações sociais já causaram graves confrontos e fizeram
mortos.
A UE está numa encruzilhada. Os países ricos e os mais
industrializados da União, rejeitam ou têm dificuldade
em aceitar o comportamento e o estilo de vida dos países mais pobres da União. Dizem: “porque temos que
ser nós a pagar a factura pelos erros dos outros”? Para
acalmar estes indignados, a visão do “Grupo de Reflexão” para o futuro da Europa, cujo relatório foi entregue
recentemente, aconselha a UE, para não correr o risco
de um declínio progressivo e doloroso, de introduzir reformas estruturais no modelo económico e social. Tal

transformação, dizem, implicará a acção concertada de
cidadãos, políticos, empregadores e trabalhadores para
criar mecanismos que desencorajem reformas antecipadas e estabelecer uma política de imigração comum...
A confirmarem-se, tais medidas são um sinal de bom
senso, mas no fundo não resolve os problemas no imediato. E porquê? Porque nas actuais condições, esse possível consenso entre políticos e cidadãos, empregadores
e empregados não é viável. É que a UE insere-se num
sistema, cuja organização económica global assente
num capitalismo desregrado, se tem traduzido pelo aumento das desigualdades, com o crescimento imparável
de ambos os extremos entre ricos e pobres, notando-se a
progressiva destruição do Estado social, colocando milhões de pessoas numa situação de inviabilidade económica. Numa sondagem recentemente publicada sobre,
“Quem daria o 13º mês para ajudar o país”? Cerca de
70% dos inquiridos responderam pela negativa, porque
os cidadãos não estão efectivamente para aí virados
devido aos baixos salários que recebem. Está provado,
mais uma vez, quando há dificuldades económicas é
sempre o “Zé” a pagar as favas. O Governo pede contenção e sacrifícios. Nunca dei conta, ao longo destes 36
anos que levamos de democracia, que houvesse um único político que desse o exemplo e publicamente viesse a
terreiro declarar que queria contribuir com parte do seu
salário para equilibrar as contas do Estado... E são eles
que se dizem os verdadeiros defensores do povo? Mas,
já agora, que andamos numa de sondagens, aqui fica a
seguinte sugestão para a seguinte pergunta: caso o povo
pedisse algum sacrifício aos deputados cá do burgo, estes aceitariam oferecer parte do seu vencimento e outras
alcavalas, para ajudar o país?

Augusto Machado
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BREvEs
NOVA REUNiãO ENTRE
SóCRATES E PASSOS
O presidente do PSD reuniuse com o primeiro-ministro
José Sócrates para discutir
as medidas que possibilitarão reduzir o défice nacional.
“Serão, com certeza, medidas que exigirão sacrifícios
adicionais ao País e portanto
têm de ser vistas com muito
cuidado, porque os sacrifícios devem ser repartidos
com a maior justiça possível”,
declarou ontem em Lisboa
Pedro Passos Coelho durante a sessão de autógrafos do
seu livro “Mudar”.
PROGRAMA POLiS
VAi CHEGAR AOS RiOS
Por considerar que o Polis
foi um sucesso, o Governo
alargou o conceito do programa à requalificação do
litoral e deverá estendê-lo
também aos rios. O projecto
está a ser estudado no Tejo,
mas o programa deverá depois estender-se ao Douro,
ao Vouga e aoMondego.
Segundo José Pinto Leite,
coordenador nacional do
Programa Polis, a dificuldade das intervenções no litoral e nos grandes rios está
relacionada com o facto de
a sua gestão “estar dispersa
por diversas entidades”.
MiLHARES NA qUEiMA
“Muitos milhares de pessoas”
assistiram, domingo à tarde,
ao cortejo da Queima das
Fitas de Coimbra, revelou a
organização. Nos 99 carros
alegóricos do Cortejo dos
Grelados viajavam cerca de
2.500 estudantes. Mas além
destes, participaram na festa
os restantes 44 mil alunos que
frequentam o ensino superior
em Coimbra, acrescentou ainda fonte da organização.
REiNO UNiDO CONTiNUA
SEM NOVO GOVERNO
Os conservadores (Tories)
e os liberal-democratas (LibDems) prosseguem as reuniões para formar um governo
de coligação, depois dos Tories vencerem, sem maioria
absoluta, as eleições legislativas de quinta-feira. Domingo,
ao fim de quase sete horas de
conversações entre os dois
partidos, o deputado conservador Wiliam Hague afirmou
que o diálogo andou à volta
da reforma política, assuntos
económicos, redução do défice orçamental, entre outros
assuntos. “Uma parte central
para qualquer coligação terá
de ser a estabilidade económica e a redução do défice
orçamental”, disse Hague,
citado pelo The Wall Street
Journal. Os conservadores
venceram as eleições, elegendo 306 deputados. Para
terem maioria absoluta para
governar precisavam de 326.
Os trabalhistas de Gordon
Brown -demissionário- elegeram 258 deputados.

vulcão: açores, Madeira
e faro vão continuar sem voos

N

a sequência da nuvem de cinza
vulcânica foram cancelados esta
terça-feira até às 12:00 191 voos no
conjunto dos aeroportos geridos pela
ANA - Aeroportos de Portugal, incluin-

do os voos cancelados no Aeroporto da
Madeira, gerido pela ANAM. As restri-

ções vão continuar, nomeadamente nos
Açores, Madeira e Faro.
Assim, no aeroporto de Lisboa foram
cancelados 43 voos, sendo que 20 se
referem a partidas e 23 a chegadas. No
aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto) foram cancelados nove voos sendo
que três se referem a partidas e seis a
chegadas, verificando-se também atrasos nas chegadas e partidas. Em Faro
foram cancelados 65 voos, sendo que
33 se referem a partidas e 32 a chegadas.
Em Ponta Delgada, nos Açores, foram
cancelados 16 voos sendo que oito se
referem a partidas e oito a chegadas,
mas apesar das restrições, o aeroporto
não se encontra encerrado. Também no
aeroporto da Horta, foram cancelados
12 voos sendo que seis se referem a
partidas e seis a chegadas. Em Santa
Maria foram cancelados dois voos, o
mesmo número registado na ilha das
Flores (dois voos cancelados).
No aeroporto da Madeira, infraestrutura gerida pela ANAM, foram cancelados 42 voos, sendo que 22 se referem
a partidas e 20 se referem a chegadas.

Bolsas disparam após
anúncio de quase 1 trilhão
US$ para blindar euro

B

olsas de valores em todo o mundo
dispararam nesta segunda-feira,
reagindo ao anúncio de que a União
Europeia e o FMI disponibilizaram
quase US$ 1 trilhão aos países da Zona
do Euro para fortalecer a moeda comum e evitar que a crise da dívida grega atinja outros países do continente.
Na bolsa de Nova York, o índice Dow
Jones subiu quase 4% nas primeiras
horas de pregão, seguindo a tendência
dos mercados asiáticos e europeus. Em
Londres, o índice FTSE 100 fechou
em alta de 5,16%. As bolsas de Paris
e Frankfurt também acompanharam
o movimento, fechando com 9,66%
e 5,3% de alta, respectivamente. No
Brasil, o índice Bovespa saltou 4,1%
no início do pregão, também na carona
do otimismo gerado pelo pacote de socorro ao euro. A moeda única europeia
subiu frente ao dólar e à libra esterlina, enquanto o barril de petróleo subiu
mais de US$ 3, batendo em US$ 78.
Participação do FMI
De acordo com ministros das Finanças
da União Europeia, que estiveram reunidos no fim de semana, o bloco liberou um pacote de emergência no valor
de 500 bilhões de euros (cerca de US$
650 bilhões). O pacote de estabilização
será engrossado pelo FMI, que contribuirá com cerca de 250 bilhões de eu-

ros (US$ 325 bilhões) para fortalecer a
moeda comum contra as adversidades
financeiras geradas pela crise grega.
Os mercados surpreenderam-se com a
dimensão do pacote de ajuda acordado
pela União Europeia. Os 16 membros
que utilizam o euro terão acesso a 440
bilhões de euros provenientes de um
Mecanismo Europeu de Estabilização
Financeira, e a outros 60 bilhões euros
de recursos da Comissão Europeia - o
braço executivo do bloco. O Banco
Central Europeu (BCE) anunciou que
comprará títulos privados e públicos
dos países da zona do euro para “garantir liquidez naqueles segmentos do
mercado que estão problemáticos”.
“Defenderemos o euro a qualquer custo”, disse o comissário europeu de Assuntos Econômicos, Olli Rehn. O euro
tem perdido valor na medida em que investidores temem que a crise da dívida
grega se espalhe para outros países que
o utilizam, como Portugal e Espanha.
No domingo, o banco central americano, o Fed (Federal Reserve), anunciou
que reiniciará um intercâmbio de moedas com alguns dos principais bancos
centrais do mundo (europeu, britânico, suíço, japonês e canadense) para
“melhorar as condições de liquidez em
dólar nos mercados e evitar o contágio”.
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Governo aprovou
nova lei do subsídio
de desemprego

O

Governo aprovou a nova lei de condição de recursos referente às prestações sociais não contributivas, estimando um impacto financeiro na ordem
dos 90 milhões de euros este ano, e alterações na atribuição do subsídio de desemprego. Os dois decretos
foram aprovados em Conselho de Ministros na generalidade, mas a ministra do Trabalho, Helena André,
disse contar que estarão em vigor “a partir do segundo
semestre do ano”. Helena André estimou o impacto financeiro da nova lei de condição de recursos em 90
milhões de euros em 2010 e de 199 milhões de euros
em 2011. Os dois diplomas fazem parte do Programa
de Estabilidade e Crescimento (PEC) até 2013 e a sua
aplicação foi antecipada no quadro das medidas do
Governo para fazer face à actual crise financeira.

Trichet: “portugal
não é a Grécia e
isso é visível ”

O

presidente do Banco Central Europeu (BCE),
Jean Claude Trichet, disse de forma categórica
que “Portugal não é a Grécia” e que isso “é visível se
olharmos para os factos e para os números”. Na conferência de imprensa que se seguiu ao conselho de
governadores, realizado em Lisboa, o líder do BCE
(BCE) voltou a sublinhar as diferenças entre os dois
países. “Portugal e Grécia não estão no mesmo barco e isso é visível se olharmos para os factos e para
os números”, disse. Jean Claude Trichet sublinhou
ainda que Portugal está entre os 15 países da zona
euro cujos problemas assinlados pela BCE estão ser
endereçados e terminou de forma categórica: “Portugal não é a Grécia”.

cravinho inaugurou
exposição sobre
aristides em Berlim

O

secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
e da Cooperação, João Gomes Cravinho, inaugurou, na Câmara dos Deputados de Berlim, uma
exposição sobre a vida e obra de Aristides de Sousa
Mendes, promovida por uma associação antifascista
luso-alemã. A mostra intutula-se “Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt: Aristides de Sousa Mendes Ein Beispiel für Zivilcourage” (Quem salva uma vida,
salva o mundo inteiro: Aristides de Sousa Mendes, um
exemplo de coragem cívica), e destina-se a lembrar
que o cônsul de Portugal em Bordéus salvou cerca
de 30 mil judeus fugidos ao regime nazis, em junho
de 1940, dando-lhes vistos de entrada em Portugal, à
revelia do governo em Lisboa. A iniciativa é da Associação luso-alemã ViVer, abreviatura alemã de Vision
und Verantwortung (Visão e Responsabilidade), que já
apresentou a exposição anteriormente em autarquias e
escolas berlinenses, e também em algumas solenidades
antifascitas. Num folheto de apresentação da mostra,
os promotores sublinham que o malogrado diplomata
“agiu por motivos humanitários e altruístas, emitindo dezenas de milhares de vistos para pessoas vítimas
de perseguição, em poucos dias, contra as instruções
do seu governo”. Sublinham ainda que Sousa Mendes não retirou vantagens pessoais do seu acto, pelo
contrário, “teve desvantagens, foi afastado do serviço
diplomático por ter ido contra a vontade do regime de
Salazar, e morreu pobre”.

4 AQUI CANADÁ
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comentário Semanal de
economia e Mercados
Semana de 3 a 7 de Maio

Mercados financeiros a
“reboque” da questão grega

Nos mercados financeiros, a semana transacta foi
marcada por forte instabilidade. Desta vez, os investidores
estiveram quase exclusivamente focados na questão da
Grécia, temendo que a ajuda dos países da Zona Euro
e do FMI não seja suficiente para salvar o país e que
o Governo não consiga implementar as medidas de
austeridade propostas. Estes desenvolvimentos criaram,
por sua vez, receios de contágio a Portugal e a Espanha,
prejudicando, igualmente, os mercados destes países.
Assim, os mercados accionistas, o Euro, as commodities
e a Dívida dos GIPSI (Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha
e Itália), em detrimento da Dívida de referência, saíram
altamente prejudicados. A forte instabilidade na Zona
Euro fez aumentar a pressão sobre os Estados-Membros
e sobre o Banco Central Europeu (BCE) para tomarem
medidas adicionais. No caso do BCE, e não obstante,
na reunião do Conselho de Governadores da passada
semana, que decorreu em Lisboa, Jean Claude-Trichet
ter evitado pronunciar-se sobre a hipótese de compra
de Dívida Soberana pelo BCE, na madrugada de esta
segunda-feira (dia 10 de Maio), a Autoridade veio
anunciar a realização de intervenções nos mercados
de títulos de Dívida Pública e Privada na Zona Euro
(Securities Markets Programme), de forma a garantir
profundidade e liquidez nos segmentos de mercado que
se encontram disfuncionais. O objectivo deste Programa
é abordar o mau funcionamento dos mercados de títulos
e restaurar os mecanismos de transmissão da Política
Monetária, devendo o contorno das intervenções ser,
posteriormente, determinado e anunciado. Este anúncio
do BCE surgiu, também, no âmbito da sua participação
da Reunião extraordinária dos Ministros das Finanças da
União Europeia (UE), que decorreu no fim-de-semana
de 8 e 9 de Maio, e onde, com o objectivo de travar o
ataque especulativo a que a economia da Zona Euro
tem sido sujeita, particularmente os GIPSI, foi aprovado,
igualmente, já na madrugada de esta segunda-feira, um
novo “mecanismo de estabilização financeira”, composto
por um fundo que poderá ascender a um montante total de
750 mil milhões de euros, com um terço de participação
do FMI, e que servirá para conceder empréstimos aos
países da região em risco de entrar numa situação de
incumprimento. Na sequência destes anúncios, os
mercados accionistas europeus abriram esta semana
a recuperar significativamente, particularmente os dos
GIPSI, com as Yields da Dívida Pública destes últimos a
registarem fortes quedas.
José Miguel Moreira
José Maria Pimentel
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pedido de redução fiscal
A

direcção do Aeroporto de Montreal pede novamente às diversas entidades governamentais de
lhes aliviar as suas obrigações fiscais. Por ocasião da
sua assembleia anual, o Aeroporto de Montreal teve de
pagar 76 milhões de dólares em taxas à cidade e aluguer a Ottawa. Esta soma representa 20% dos seus rendimentos. Em 2009, o tráfego aeroportuário em Montreal reduziu de 4,5%. Foi, em maioria, a clientela de
negócios que viajou menos no último ano. O trânsito
internacional, contudo, aumentou ligeiramente acima
dos 2%. O Aeroporto de Montreal pode mesmo assim
prever desenvolvimentos nos próximos anos. Oferece,
de resto, já três novas ligações directas para Genebra,
Veneza e Houston e três outras deverão igualmente ser
activadas para servir as cidades de Bruxelas, Barcelona e Atenas. Além do mais, como cada ano ou quase,
o projecto da ligação em comboio voltou às discussões. Prevista para 2015, este meio de transporte não
será um comboio de subúrbio, anunciou Pierre Martin,
presidente do conselho do aeroporto. Deverá ser uma

ligação directa entre o aeroporto e o centro da cidade
de Montreal. Os cidadãos que residem à proximidade
dos corredores aéreos também tomaram a palavra para
queixar-se, nomeadamente, da poluição sonora aérea,

mas a direcção do aeroporto afirma que cada vez menos pessoas vivem sob os corredores aéreos dos aviões
que aterrem em Dorval.

publicidade sobre os táxis de Montreal

A

s publicidades começaram a aparecer nos táxis
de Montreal. Nos últimos dias, a agência Taxicom equipou cerca de 375 dos 4500 automóveis
em circulação, de uma clarabóia para a divulgação
de cartazes publicitários. O mercado da publicidade
afixada sobre os táxis é avaliado entre 2 e 7 milhões
de dólares. De acordo com Taxicom, a publicidade
poderia dar entre 150 e 200 $ por mês aos motoristas
dos táxis. A agência Taxicom explica que para poder

afixar publicidades sobre o tecto dos veículos, foi necessário obter o consenso da indústria, criar um apoio
publicitário e fazer alterar um regulamento municipal
que proibia a publicidade nos táxis. Anteriormente,
os motoristas de táxi de Montreal, eram os únicos
no Quebeque a não poder afixar publicidade no seu
automóvel. Associado de Taxicom, André H. Martel
afirma que a agência entende aderir ao Código canadiano das normas da publicidade.

Tony Tomassi demitido das suas funções

O

primeiro-ministro Jean Charest pediu quintafeira ao Ministro da família, Tony Tomassi, de
deixar as suas funções ministeriais e retirar-se do
caucus liberal. O chefe do governo do Quebeque tomou esta decisão depois de ter sido informado que o
senhor Tomassi tinha utilizado uma carta de crédito
que pertence à companhia de segurança BCIA — que
se encontra sob investigação, — enquanto que deputado. “É um facto desconcertante que levanta perguntas”, afirmou o senhor Charest aquando de um ponto de imprensa convocado ao fim da tarde daquele
dia. “Como primeiro-ministro do Quebeque e chefe
do governo, não posso aceitar tal situação”. O chefe
liberal, que se disse “entristecido” por esta divulga-

ção, precisou que o processo tinha sido transmitido à
Polícia Provincial do Quebeque a fim de “esclarecer
estes factos”. Relembramos que o diário La Presse
revelou que o proprietário da agência de segurança
BCIA, Luigi Coretti, se serviu dos seus supervisores
para verter milhares de dólares ao Partido liberal do
Quebeque (PLQ) e assim, render serviço ao seu amigo e deputado, Tony Tomassi. Sete antigos supervisores da agência que falaram sob o selo da confidencialidade, afirmaram que o senhor Coretti lhes tinha
dado bilhetes para participar às actividades de financiamento do PLQ em 2007 ou 2008. É a ministra da
Imigração, Yolande James, que responsabilizar-se-á
agora do ministério da Família.

Bixi a caminho da rentabilidade

O

programa Bixi terminou o seu primeiro ano com
um défice de 5,5 milhões. Mas o seu grande proprietário, Roger Plamondon, tem esperança de que
terão lucros em 2010. A Sociedade de bicicleta em
auto-serviço (SVLS), é uma sociedade com fins não
lucrativos ligada a Estacionamento Montreal. O défice de 5,5 milhões é ligeiramente mais elevado do
que previsto. A SVLS pensava terminar o ano de lançamento em serviço do programa com um crédito a
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descoberto de 5 milhões. As assinaturas e o aluguer
das bicicletas trouxeram 1,9 milhões, a exportação do
conceito ao estrangeiro 1,5 milhões e os rendimentos
de comandita e de publicidade, quase 1 milhão. É
contudo insuficiente para compensar as despesas. Os
salários dos empregados, as despesas de subcontratação e os honorários vertidos pela SVLS por si só excederam os rendimentos de exploração, e a empresa
deve ainda amortecer os cerca de 24 milhões de dólares que investiu no desdobramento do serviço. Mas
a SVLS sairá do vermelho a partir deste ano, prevê o
senhor Plamondon, que antecipa benefícios antes de
impostos de 3,27 milhões em 2010, essencialmente
graças ao desenvolvimento das vendas do sistema ao
estrangeiro.
Recorde-se que Bixi concluiu acordos com as cidades de Londres, Boston, Minneapolis e Melbourne.
Negociações estão a decorrer com Toronto, e o senhor Plamondon conta anunciar um novo acordo nas
próximas semanas. Os dois terços destes lucros permitirão à empresa começar o reembolso do empréstimo de 33 milhões que lhe consentiu a sua sociedade
mãe, Estacionamento de Montreal.
O resto, pouco mais de 1 milhão, poderia servir a
bonificar o programa. A empresa prevê libertar lucros
antes de impostos de mais de 10 milhões em 2014,
de acordo com a projecção de cinco anos apresentada
por Roger Plamondon.

COmUNIDADe
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a revisão constitucional
O
recente congresso ordinário do PSD trouxe para
a arena da política, e mais uma vez, o já estafado tema da revisão constitucional. Um instrumento
que, de tanto ter sido aplicado, e até por razões de
estrito interesse da velha direita portuguesa renovada
- nunca aceitou, de facto, a excelente e mui referente
Constituição de 1976 -, acabou por perder o seu real
interesse funcional, bem como depreciar a própria referência que sempre deve ser um texto constitucional.
Claro está que ninguém,
no seio da nossa população, está hoje preocupado
com uma nova revisão
constitucional, percebendo-se muito bem que toda
esta iniciativa mais não
é que um instrumento de
luta política, sobretudo,
por vir de quem, após sucessivas lideranças vencedoras e logo desbaratadas,
já só consegue ter algo de
abstrato para centrar o
debate político no País.
Lamentavelmente para os
novos dirigentes do PSD,
nenhum português hoje
deixará de perceber que
os problemas do País, e
que são os que preocupam
a nossa comunidade, nada
têm que ver com possíveis
revisões constitucionais,
porque a essência desses
males é, acima de tudo,
oriunda das graves consequências da crise mundial
causada pelos usufrutuários do neoliberalismo, pelo
modo português de estar na vida e pela injustiça gritante que se instalou no seio da nossa sociedade, por
via de uma democracia que só o é na forma. O que de
verdadeiramente bom os portugueses desejam manter já se contém no texto da Constituição de 1976.
Em essência, e acima de tudo o mais, o Serviço Nacional de Saúde, universal e tendencialmente gratuito, a Segurança Social Pública, e o acesso ao Ensino
Superior, de um modo que não inviabilize quem tiver
valor e não possua meios materiais de apoio para poder estudar e realizar-se profissionalmente. Para mal
de Pedro Passos Coelho e dos seus colegas de dire-

ção partidária, os portugueses de há muito abriram os
olhos, percebendo muitíssimo bem ao que conduziram as mil e uma medidas ditas reformistas e modernizadoras: uma incerteza na vida, no emprego, na estrutura familiar, na educação dos filhos e no amparo
dos pais, para mais já na fase final das suas vidas.
Se a isto se juntar o grande crime desta nossa dita
democracia, onde meia dúzia ganham o que poucos
receberão por esse Mundo fora, ao mesmo tempo
que a esmagadora maioria dos portugueses vive
uma vida de angústia, de
pobreza, ou mesmo já de
miséria, bom, só por uma
grande fezada se pode
imaginar que os portugueses se determinarão a
mudar de escolha política, como se por essa via
possa surgir uma ínfima
boa nova.
Mas não se pense que
o PS não possa vir a
embarcar numa revisão
constitucional, porque
velho sonho bipolarizador nunca realmente viu
o seu fim.
E então agora, com o
surgimento da candidatura de Manuel Alegre,
e depois do Bloco de Esquerda e do PCP terem
conseguido retirar a histórica maioria absoluta
que José Sócrates conseguiu para o seu partido!
A uma primeira vista, uma revisão constitucional
deste tipo seria excelente, embora haja um risco dificilmente quantificável, e que é o da forte possibilidade de um crescimento acentuado da abstenção, que
perceberia facilmente a inutilidade de um voto em
tais circunstâncias, mas também a evidente possibilidade da instalação (quase) permanente da velha direita renovada no poder. Um domínio em que é conveniente olhar, e com atenção, para o que tem tido
lugar por essa Europa fora...
Mas vamos lá esperar pela reação oficial dos (designados) socialistas.
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MUITO BONs sOMOs Nós

o país da mitomania
D

CARNEiRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte.
Amor: Dê atenção à sua família. Seja um bom professor,
eduque para que os mais jovens tenham uma profissão,
mas, sobretudo, eduque-os para a vida. Saúde: Vigie a
tensão arterial. Dinheiro: Elimine gastos supérfluos.
Número da Sorte: 10
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada. Amor: As relações afectivas atravessam um
período de estagnação. Quem sabe proteger-se das emoções negativas aprende a construir um futuro risonho!
Saúde: Faça caminhadas e passeios.
Dinheiro: Possibilidade de encontrar um novo emprego, estão favorecidas as mudanças a este nível.
Número da Sorte: 56
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

os anúncios que actualmente pululam pela rádio portuguesa, tantos deles melhores do que
os próprios programas (sobretudo quando se trata
da rádio-de-hora-de-ponta, que chegava para secar
os neurónios a Einstein), o mais desconcertante é
talvez o daquele supermercado de economato que
se propõe mudar a situação profissional dos clientes em meia hora de visita. Mais vale dizer já o
nome da marca comercial em causa, que é para tirarmos o assunto do caminho: é a Staples Office

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Principio
do Amor, Grande Alegria. Amor: As pessoas mais próximas podem estar a necessitar de si. Reúna a sua família
com o propósito de falarem sobre os problemas que vos
preocupam, juntos encontrarão as soluções de que precisam. Saúde: Problemas relacionados com varizes.
Dinheiro: Pode receber dinheiro extra.
Número da Sorte: 37
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Dinamize a sua relação. Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas!
Saúde: Em boa fase.
Dinheiro: Pode conseguir uma promoção.
Número da Sorte: 39
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEãO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.
Amor: revele os seus desejos à sua cara-metade, a sua
relação sexual melhorará bastante. Que a sua EstrelaGuia brilhe eternamente!
Saúde: Estável.
Dinheiro: Melhore o relacionamento interpessoal.
Número da Sorte: 61
Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Quebre a rotina, use a criatividade para expressar
o que sinto. Que o seu olhar tenha o brilho do sol!
Saúde: Cuide do seu lado espiritual.
Dinheiro: Não se esqueça das contas por pagar.
Número da Sorte: 22
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Visite familiares que já não vê há algum tempo.
Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama!
Saúde: Consulte o oftalmologista.
Dinheiro: Tenha cautela.
Número da Sorte: 39
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPiãO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Não dê confiança a quem não conhece. Não perca
o contacto com as coisas mais simples da vida.
Saúde: Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais.
Aprenda a descansar mais.
Dinheiro: Situação equilibrada em termos profissionais e financeiros.
Número da Sorte: 46
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGiTÁRiO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Não seja orgulhoso. Não se deixe manipular pelos
seus próprios pensamentos, e dê o primeiro passo para a
reconciliação! Saúde: Agasalhe-se bem.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Número da Sorte: 8
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

CAPRiCóRNiO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não dê ouvidos a terceiros. A felicidade é de tal
forma importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: Tenha atenção com os ouvidos.
Dinheiro: Pense bem antes de fazer investimentos.
Número da Sorte: 11
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AqUÁRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)
Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Momentos divertidos em família. Que tudo o que é
belo seja atraído para junto de si!
Saúde: O seu sistema imunitário não anda muito bem.
Dinheiro: Não é um período favorável para despesas, procure evitálas.
Número da Sorte: 69
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.
Amor: Proteja-se contra intrigas. Seja verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum tempo.
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.
Número da Sorte: 13
Números da Semana: 5, 25, 33, 49, 51, 64

Centre. E mais vale dizer já também o que penso
dele, que é para depois não me acusarem de ambiguidade: acho estúpido e acho elucidativo
A sinopse é simples. Um homem vai à Staples
comprar agrafos. Como entretanto não tem com
que os usar, decide comprar também um agrafador. Ora, um agrafador com agrafos precisa de papel, pelo que o homem compra ainda uma resma

de folhas A4. Entretanto, vem ele a caminho da
caixa com aquilo tudo no cestinho quando dá por
uma bela secretária em exposição – e, como se não
pudesse evitá-lo, compra-a também. Bom, mas é
claro que uma secretária sem uma cadeira a condizer não tem piada nenhuma, de maneira que o
pobre de Cristo acaba por comprar igualmente uma
cadeira. Resultado: quando sai da loja, já comprou
estantes, armários, telefones, impressoras, tinteiros e até molduras para pôr as fotos da família. E,
inevitavelmente, decide montar uma empresa para
dar uso àquela tralha toda.
A razão por que o acho estúpido é fácil de entender: em tempos como estes, aquilo de que menos
precisamos, todos nós, é de apelos ao consumo
desenfreado – e eu não acredito que um reclame
assim, baseado na história de uma pessoa que vai
a um supermercado gastar dois euros e vem de lá
com o cartão de crédito, a conta-ordenado e a antecipação da herança paterna hipotecados para três
gerações, tenha grande acolhimento entre um povo
que afinal sofreu mesmo um agravamento de impostos, que afinal vai ter mesmo de pagar a dívida
da Grécia e que afinal parece mesmo condenado
a aguentar mais três anos e meio de um programa
governamental que se esforçou por não referendar.
Mas isso pouco importa: é a Staples que paga a
coisa e é a Staples que arcará com as consequências que ela possa trazer ao seu quarter.
Já aquilo para que o dito anúncio competentemente nos elucida talvez deva fazer-nos pensar.
Porque, de facto, muitas empresas portuguesas
são, hoje em dia, fundadas à semelhança do que
ele descreve: do pé para a mão, apenas porque sim,
porque alguém ficou desempregado e não vê alternativa, porque alguém não gosta de como o patrão o trata e decidiu suplantá-lo, porque alguém
tem um vizinho que também é empresário e já
não pode ouvi-lo gabar-se, porque alguém morre
de desejo de comprar um BMW mas precisa de
deduzi-lo nos impostos, porque alguém foi buscar
agrafos ao supermercado e, de repente, deu por si
com um escritório todo montadinho. No fim, uma
boa parte das empresas que se vão abrindo nem
sequer tem actividade, embora haja coleccionado
subsídios para o arranque. E outra boa parte ainda tem actividade a rodos, encomenda à fartazana
produtos e serviços a todos os tipos de fornecedor e, depois, simplesmente não paga nada a ninguém.Obcecados com a recuperação da economia,
viciámo-nos a certa altura na expressão “PME” e
naquilo que ela trazia apenso: a ideia de que esta
crise se combateria de baixo para cima, através da
revitalização do tecido social e dos seus pequenos
focos de tensão económica. Talvez seja verdade:
talvez efectivamente precisemos de mais médias,
pequenas e microempresas. Mesmo que não precisemos verdadeiramente delas, aliás: eu sou todo
pela pequena iniciativa, pelos homens que agarram
o destino pelos cornos, por uma crescente autonomização dos cidadãos em relação ao Estado, aliás
a pessoa menos séria da equação – agradar-me-ia
sempre, pois, o lançamento de novas PME. Mas
uma coisa de que precisamos de certeza absoluta é
de melhores médias, pequenas e microempresas. O
resto é economia virtual, endividamento galopante, mitomania, relapsia, impunidade, tragédia.
Por exemplo: eu gostava de ver, para além dessas
estatísticas épicas que nos dão conta da abertura
de “x” novas empresas por semana, por dia, por
hora, outra estatística que nos mostrasse quantas
empresas fecham, quantas iniciam processos de
falência, quantas simplesmente não funcionam e
mesmo quantas têm os proprietários
a monte, em fuga de fornecedores e
clientes desesperados. E, como o Estado não mas dá, talvez deva pedi-las
aos senhores da Staples, não?

Joel Neto

OPINIÃO
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Manuais
N

estas várias espécies de Portugal dentro do
único e mesmo Portugal, existem várias formas de ver o mundo, de viver o mundo, de estar
no mundo. Compreenda-se por estas diferentes espécies o ser Português. O cidadão, o trabalhador,
modesto, obscuro até, que é a base do povo, que se
encontra em todas as partes do mundo e se considera divorciado de qualquer governo porque por ele
abandonado. Ignorado. Ridicularizado mesmo, por
certas elites com compadrios estrangeirados, que
com manipulações político financeiras as mantêm
na governação do país, em troco de vantagens muitas vezes perniciosas para o cidadão comum. São
Portugueses sem o serem realmente. Conhecemos
o género. Dizem-se Portugueses apenas quando no
final da frase há um retorno financeiro. Temos também os sonhadores. Os que esperam que tudo apareça por si só, como um D. Sebastião em manhã de
nevoeiro ou um Milagre de Fátima em dia de Sol.
É o clássico predomínio da imaginação sobre a
inteligência — tão comum entre nós — ou ainda,
da emoção sobre a paixão. É o caso de como em
nome duma religião se segue o almocreve trocando-o pelo lugar de culto. Nós somos tudo isto. Ao
que podemos adicionar uma extraordinária adaptabilidade instintiva que nos serve nas constantes travessias — para não dizer travessuras — que vamos
fazendo no planeta. E essa capacidade de adaptação faz o Português na sua terra ser engenhoso e
capaz de fazer tudo — quando lhe apetece — para
no exterior do país lhe dar a “habilidade” de tudo
ser. Aparecem então, por exemplo, ex-empregadas
de limpeza transformadas em assistentes sociais...
A imaginação transbordante supera os manuais
de formação. Surgem os manuais da improvisação. Por eles criticam por vezes os mais velhos por
serem defensores duma certa integridade pessoal,
duma dignidade de gente, de povo. Atrofiados, refilam só com palavras e maldizem às escondidas,

incapazes de se assumirem sequer no exercício dos
seus direitos fundamentais, doentiamente abraçados à miragem duma “revolução”, que apenas implantou uma coisa igual e até certo ponto pior, ao
que lá estava.
Ora, não foram os mais velhos que eliminaram a
melodia da música; a boa voz na hora de cantar; a
cortesia no falar; o compromisso no casal; a responsabilidade da paternidade; a união familiar; a
aprendizagem e gosto pela cultura; o sentimento
de patriotismo; o bom comportamento intelectual,
nem tampouco tiramos Deus dos locais do governo, das escolas, dos hospitais ou das nossas vidas,
nem o respeito pelos professores, pelos valores ancestrais.
Com os ditos novos manuais de vida, encontramos os “prête-noms”, os negócios obscuros, as comissões ocultas, a ambição desmedida de enriquecer a todo o custo, a procura de louvores e a falsa
representação; a ganância, a arrogância e as fraseologias malabaristas dos que muito falam e muito
prometem sem nada respeitarem. Por vezes nem
mesmo eles próprios, pela incoerência das aparentes realizações. Ou ainda as retaliações infantis
como a compra de subserviências. E portanto, esta
forma de vida sugerida nesses “manuais”, deveria
ser mais sensata, tendo em conta não só o conteúdo
como igualmente a fragilidade da embalagem.
Um manual deverá ser sólido como no caso —
por exemplo — dos escrutínios eleitorais governamentais, em que se atribuiu a cada escrutinador
ou representante um manual de procedimento, que
obriga a verificação das caixas de votação no início, antes do fecho das mesmas, à análise da cada
voto pelos para isso nomeados e à não interferência de outras pessoas na decisão da mesa, no respeito da Lei.
Claro, simples e transparente nos resultados anunciados.
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Como um qualquer manual IKEA. Cada coisa no
seu sítio. Quanto ao resto, e para
aqueles que — como eu — gostam
de citações, lembro esta de Charles Chaplin: “Não devemos ter
medo dos confrontos…porque até
os planetas se chocam e do caos
nascem as estrelas”.

Raul Mesquita

CONCURSO VALORES PORTUGUESES
O concurso que a 10 de Junho do ano passado iniciámos nestas páginas, está terminado. Foi publicado a última figura do período republicano vigente, completando
assim o conjunto destes valores nacionais. A partir do dia 12 de Maio e até o dia 2
de Junho, estaremos aptos a receber os trabalhos de todos os candidatos, aos excelentes prémios que temos para entregar. Vejamos como se vai desenrolar o processo de acolhimento, verificação e escolha pelo júri dos trabalhos apresentados:
1) Os candidatos disporão as suas apresentações sobre suporte da sua escolha.
De notar porém, que seja qual for a forma de apresentação, esta deve estar obrigatoriamente completa com todas as figuras publicadas. Os cadernos incompletos serão automaticamente rejeitados.
2) Cada concorrente deverá apresentar o seu trabalho em envelope fechado, sem qualquer identificação, acompanhado de um outro envelope, também fechado, que esse, conterá a identificação do candidato.
3) No acto da entrega, cada um destes envelopes receberá, na presença do candidato
(ou seu representante) um número (igual para os dois envelopes), de modo a poder ser
identificado no final, pelos jurados, uma vez as escolhas feitas por eles.
4) Nenhum membro ou familiar dos componentes do Jornal poderão ser candidatos.
5) O dia, hora e local da escolha final do júri será comunicado publicamente e, a decisão
anunciada será sem apelo.
6) Insistimos no facto que a data limite para entrega dos trabalhos em concurso será, rigorosamente, a quarta-feira dia 2 de Junho, até às 18 horas nos locais de A Voz de Portugal,
4231-B boul. St-Laurent.
PRÉMIOS
1º Prémio – Dois livros autografados da autoria do Senhor Presidente da República.
2º Prémio – Um livro sobre a Casa de Bragança, autografado pelo Duque de Portugal e
Bragança.
3º Prémio – Um depósito de 250 dólares com abertura duma conta, na Caixa Portuguesa.
Jovens e menos jovens, portugueses, são todos convidados a participarem, contribuindo para reerguer o amor-próprio nacional neste Portugal expatriado, ajudando
no respeito e perenidade dos Valores Portugueses.

8 COmUNIDADe

A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 12 DE MAiO DE 2010

República Portuguesa
19º presidente de portugal 2006-2011
ANíBAL ANTóNIO CAVACO SILVA
residente da República Portuguesa do, desta vez, um governo maioritário.
desde 2006. Político, economista Não se recandidatou, em 1995, à presie professor universitário português, é dência do seu partido, que sairia derronatural de Boliqueime (Loulé) e foi pri- tado nas eleições de Outubro desse ano.
meiro-ministro de Portugal entre 1985 e Candidatou-se, em 1996, à presidência
1995. Passou a sua juventude em Faro, da República, sendo vencido por Jorge
onde estudou na Escola Secundária To- Sampaio. Regressou, entretanto, ao Banmás Cabreira. Depois de tirar o curso de co de Portugal e à docência universitária.
Contabilidade no InstituCavaco Silva foi o político
to Comercial de Lisboa
português que, após o 25
(1959), licenciou-se em
de Abril de 1974, durante
Finanças, em 1964, pelo
mais tempo ocupou o carInstituto Superior de
go de primeiro-ministro,
Ciências Económicas e
protagonizando
alguns
Financeiras da Universidos acontecimentos mais
dade Técnica de Lisboa,
significativos da década
onde veio a ser assistende 1985-1995. Aos seus
te, dois anos mais tarde,
governos ficaram ligados
e professor auxiliar entre
o processo de privatiza1974 e 1978. Em 1965,
ção de empresas públicas,
iniciou a carreira ciena reforma fiscal (1984), as
tífica como bolseiro do
revisões constitucionais,
Centro de Economia e
a política de investimento
Finanças da Fundação
em infra-estruturas, soCalouste Gulbenkian, inbretudo transportes e cogressando no respectivo
municações, amplamente
quadro de investigação
financiados pela CEE,
em 1967. O trabalho de
bem como a presidência
investigação que desenportuguesa da Comunidavolveu incidiu sobre os mercados finan- de Europeia e a assinatura do Tratado de
ceiros e ainda sobre o domínio da eco- Maastricht (1992). Simultaneamente, foi
nomia da actividade financeira do sector alvo de contestação em questões como a
público. Seguiu, em 1971, para o Reino política agrícola, a distribuição de fundos
Unido, doutorando-se, em 1973, pela comunitários, a crise do ensino, a construUniversidade de York, com a tese “A ção de projectos como o Centro Cultural
Contribution to the Theory of the Ma- de Belém e a barragem de Foz Côa. Concroeconomic Effects of Public Debt”.
servando o apoio e admiração de muitos
Em 1975, depois de obter o grau de sectores, foi também acusado de tecnocradoutor pela Universidade Católica, pas- ta e de uma política europeísta que, a lonsou a leccionar na mesma instituição. go prazo, sacrificaria, segundo alguns, os
Dirigiu o Gabinete de Estudos do Banco interesses do país. Foi tido por mentor de
de Portugal desde 1977 e, em 1979, pas- um estilo político designado como «cavasou a exercer a sua actividade docente quismo». Figura polémica, protagonizou
na Faculdade de Economia da Universi- uma convivência tensa com a presidência
dade Nova de Lisboa. Como professor e da República, ocupada na época por Máinvestigador, esteve ainda ligado a vários rio Soares. Dez anos depois da primeira
cursos, projectos universitários e confe- candidatura à Presidência da República,
rências nacionais e internacionais, tendo eleição na qual foi derrotado por Jorge
apresentado especialmente comunica- Sampaio, Cavaco Silva regressou à vida
ções sobre economia portuguesa, polí- política activa vencendo as presidenciais
tica económica, finanças públicas, polí- de Janeiro de 2006, à primeira volta, com
tica monetária e instituições financeiras. 50,6% dos votos. Pela primeira vez em
Em 1993 e 1996 foi agraciado com o 31 anos de democracia, Portugal elegeu
grau de doutor honoris causa pelas uni- um presidente de centro-direita, deixando
versidades de York e de La Coruña, res- pelo caminho os cinco candidatos reprepectivamente. Tendo ingressado no PSD sentantes da esquerda: Manuel Alegre
(então PPD) após a revolução de 1974, (20,7%), Mário Soares (14,3%), Jerónifoi, entre 1980 e Janeiro de 1981, depu- mo de Sousa (8,6%), Francisco Louçã
tado e ministro da Economia e Finanças (5,3%) e Garcia Pereira (0,4%).
do VI Governo Constitucional, chefiado
Entre as obras que publicou, contam-se
por Sá Carneiro. Pertenceu ao Gabinete Política Orçamental e Estabilização EcoNacional de Estudos e ao Conselho Na- nómica (1976), Finanças Públicas e Pocional do partido e, no XII congresso do lítica Macroeconómica (1982), As ReforPSD em 1985, ano em que assumiu a mas da Década (1995) e Crónicas de uma
liderança do PSD. Foi eleito presidente crise anunciada (2001).
da Comissão Política Nacional, reeleito
Recebeu o Prémio Joseph Bech de 1991,
em 1986, 1988, 1990 e 1992. Foi ainda, pelo seu contributo para a construção euentre 1981 e 1984, presidente do Con- ropeia, o Freedom Prize de 1995, da Funselho Nacional do Plano. Entrando em dação Schmidheiny, pela sua acção como
ruptura com o PS e caído o governo do político e economista, e o Prémio Carl
Bloco Central, foi primeiro-ministro do Bertelsmann da Fundação Bertelsmann,
X Governo Constitucional, minoritário, também em 1995, pelos resultados conapós as eleições de 1985. Voltou a ocu- seguidos pelo país no combate ao desempar esse cargo após as vitórias eleitorais prego. Tomou posse como Presidente da
do PSD em 1987 e em 1991, forman- República a 9 de Março de 2006.
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concurso de escrita
N

o quadro do projecto literário Voix-Vozes-Voices Lusophones, que decorreu de 21 a 25 de
Abril, realizou-se um concurso de escrita subordinado ao tema “o meu mundo Português em Montreal”.
A iniciativa, que teve a participação de cerca de 70
concorrentes, culminou com uma animada sessão de
revelação e entrega dos prémios que teve lugar no
Centro Comunitário Santa Cruz, no dia 24 de Abril.
O júri, constituido por Inês Faro, Joaquina Pires e
Manuel Carvalho, responsável pela classificação dos
trabalhos apresentados, decidiu atribuir os seguintes
prémios:
1ª Categoria (até aos 12 anos): 1º Prémio: Sabrina Sequeira; Menção honrosa: Fábio Lima; Menção
honrosa: Tiffany Neves Braga
2ª Categoria (13 aos 17 anos): 1º Prémio: Mathieu
Santos-Bouffard; Menção honrosa: Lena Rita da
Fonseca Dias; Menção honrosa: Kenny Baptista da
Silva
3ª Categoria (mais de 18 anos): 1os Prémios exaequo: Osman Sarmento e Victor Hugo; Menção
honrosa: Myriam Costa
A fim de alcançar uma mais ampla divulgação dos
trabalhos distinguidos, foi decidido a publicação no
jornal A Voz de Portugal cujos responsáveis logo se

prontificaram a prestar a sua colaboração.
Saliente-se também a contribuição da Caixa Portuguesa que assim, mais uma vez, manifestou a sua vocação de apoio às iniciativas sociais e culturais da comunidade. Não poderíamos deixar de referir o esforço
exemplar da Joaquina Pires cuja acção mobilizadora
junto dos alunos e dos professores das escolas de
língua portuguesa da Missão Santa Cruz e da Escola
Lusitana foi decisiva para o êxito deste acontecimento. Debruçando-nos um pouco mais detalhadamente
sobre os textos apresentados pelos concorrentes, na
generalidade oriundos da 3ª geração, para além de todas as considerações sobre a talha literária, foi uma
agradável surpresa verificar que, não obstante os
inevitáveis e saudáveis cruzamentos e mestiçagens
com outras culturas, os jovens lusodescendentes ainda mantêm uma forte ligação afectiva às suas raízes.
Um sentimento que se manifesta sobretudo na ternura
pela língua portuguesa, na afeição pelos sabores da
nossa gastronomia e num apego profundo aos valores
tradicionais da família, da comunidade e da pátria de
origem. Indícios mais do que suficientes para continuarmos a acreditar na preservação da nossa cultura
nestas terras e na vitalidade futura da Comunidade
Portuguesa.
Manuel Carvalho
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Domingas: coroação
na Santa cruz

O meu Mundo Português em Montreal
Vou falar-vos do meu mundo português em Montreal .
De diferentes assuntos como: “as minhas memorias” e “a
descrição da minha personalidade”. Vão descobrir a parte
do meu coração que ficou portuguesa. Eu lembro-me do
dia em que cheguei a Montreal. Já sabia que não ia ver
praias, mas eu guardei uma boa memoria da beleza das
praias de Portugal. Aqui, há bolos como em Portugal, que
me lembram os bolos da minha avó. São saborosos! Há
também restaurantes portugueses que fazem comida deliciosa. Eu tenho bastante imaginação, criatividade e inteligência. Gosto de inventar coisas que ainda não existem.
Coisas imaginárias mas realistas. Eu sou apaixonado
pela química. Gosto de arreliar a minha irmãzinha, coisa
que a minha mãe não gosta. Adaptei-me bem a este mundo de Montreal, diferente do que conheci em Portugal,
quando nasci na casa do meu avô em Viana do Castelo,
no Norte.
Há várias diferenças a que eu tive de me habituar tais
como a temperatura, as casas e as línguas.
Falei-vos das minhas memorias e da minha personalidade. Espero que tenham gostado da parte do meu coração
que ficou portuguesa.

Fábio Lima, 9 anos, 3ª classe

Saber que a minha identidade vem de um pais tão pequeno, com uma história sem fim...
Desde os 13 anos, vivo numa família muito linda e portuguesa. Nasci e cresci num ambiente português. Durante
a semana aprofundo os meus conhecimentos em francês.
Quando chega ao fim-de-semana tudo muda...
É Sábado. É dia de escola portuguesa. O dia é totalmente
diferente... tomo contacto com as minhas raízes: a história,
a ortografia, o português escrito... a minha cultura é viva,
antiga mas colorida. Depois das aulas, não passo sem o
meu saboroso pastel de nata e o meu refrescante Sumol
de ananás. Levo o pão e o queijinho fresco para a manhã
de domingo.
O sétimo dia, dia do Senhor, já chegou... praticam-se os
cânticos religiosos, assisto à missa e vou à catequese. E o
que é maravilhoso é que a churrasqueira está mesmo ao
lado da igreja! O almoço, por vezes, é frango assado. Ocasionalmente, gosto de me sentar num dos bancos do “Parque de Portugal” porque recordo a terra dos meus pais.
Sou feliz por saber que em Montreal, longe de Portugal,
posso sonhar...

Lena Rita da Fonseca Dias, 7ª classe

A comunidade portuguesa de Montreal
Nasci e cresci em Montreal. Esta cidade é conhecida pela sua equipa de hóquei, seu estádio olímpico e por ser a
maior cidade do Quebeque. Alem disso, Montreal é também conhecida como sendo uma cidade multiétnica que favorece a integração de milhares de imigrantes todos os anos. Vários desses grupos étnicos juntam-se em bairros definidos.
Por exemplo, a comunidade portuguesa reúne-se, na maior parte, no bairro do Plateau Mont-Royal, num Quarteirão
que se formou à volta da rua St-Laurent. Porém, há portugueses por todos os lados na grande região de Montreal,
quer seja em Anjou ou na cidade de Laval. Os lusófonos de origem portuguesa são cerca de 40 000 pessoas nessa
região. Esse grupo étnico tem uma forte presença na vida dos montrealenses e, por essa mesma razão, os influencia
e é influenciado por eles.
Os portugueses de Montreal tornam-se visíveis e porta-vozes da nação portuguesa. Quer seja nos vários restaurantes portugueses, reconhecidos por todos como restaurantes de qualidade, ou durante as várias festas religiosas que
têm lugar na igreja Santa Cruz durante o verão, todos sabem que na companhia de portugueses, se come bem. Os
portugueses também já demonstraram a todos que eram um povo acolhedor que sabe festejar. Por exemplo, quando
em 2004 Portugal participou na final do Euro, toda a comunidade saiu para as ruas festejando, mesmo se ficámos em
segundo lugar. Pois sabíamos que tínhamos vencido o recorde nacional. Porém, não é necessário estar num contexto
de competição para observar o patriotismo português na região de Montreal. Por exemplo, este ano, durante o mês de
Março, os montrealenses tiveram a sorte de ouvir falar dos portugueses durante o festival “Montréal en Lumière”. Todos puderam visitar um dos vários lugares abertos ao público e participar em várias actividades. Por exemplo, podiam
ir comer a um restaurante e degustar uma obra de um cozinheiro famoso português. Tudo isso e mais ainda é que faz
dos portugueses membros activos da cidade de Montreal.

Kenny Baptista da Silva, 10º ano

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor
Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
●
●
●
●

fábrica e sala de exposição:

Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

6327 clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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a minha admiração †
teve dificuldade
em dissipar-se

11 de Maio de 2010
1 euro = caD 1.310920
SeRviÇoS coNSUlaReS

cONfORT

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

LATiNO

P

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

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

LisBOA

BOuTiQuEs
BOuTiQuE ANA MARiA
4409 St.Laurent

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

514.849.6619

BANcOs

cAiXA PORTuGuEsA

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

4244 St. Laurent

514.842.8077

cANALiZADOREs

PLOMBERiE & cHAuffAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

cLÍNicAs
cLÍNicA MÉDicA LusO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

cONTABiLisTAs
ANÍBAL AfONsO, c.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTisTAs
DR. THuY TRAN
4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELEcTRiciDADE
ELEcTRO-LusO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

fARMáciAs
fARMáciA RiTA NAccAcHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

aSSociaÇÕeS e clUBeS
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
ALfRED DALLAiRE|MEMORiA

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

GARAGENs
ALBERT sTATiON sERVicE
4209 De Bullion

4701 St-Urbain

514.842.3373

MONuMENTOs
GRANiTE LAcROiX iNc.

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

NOTáRiOs
Me. LuciEN BERNARDO

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

514.845.5804

MERcEARiA
sá & fiLHOs

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

iGReJaS

REsTAuRANTEs

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

cHEZ DOVAL

150 Marie-Anne E.

sOLMAR

111 St-Paul E.

AGÊNciAs DE ViAGENs
ALGARVE

681 Jarry Est

514.273.9638

514.843.3390
514.861.4562

TRANsPORTEs
TRANsPORTEs BENTO cOsTA
514.946.1988

COLABORE
COM O
NOSSO JORNAL

ode crer que é verdade, meu caríssimo
leitor: tive dificuldade
em acreditar que o recente programa, Prós e Contras, em plena véspera da
chegada a Portugal de
Bento XVI, estava a ter
lugar no nosso País e nos
dias que passam hoje por
nós. E tive dificuldade
dado que o programa se constituiu numa verdadeira
sessão de propaganda em favor da visita de Bento
XVI e do próprio papel da Igreja Católica, em Portugal e no Mundo, mostrando, algo inacreditavelmente,
o pânico que deve hoje ter-se apossado dos que, de
facto, militam no seio daquela instituição. Tratou-se,
porém, de uma atitude desnecessária, porque o Papa,
este ou qualquer outro, nunca seria mal recebido em
Portugal, embora a verdadeira dimensão do nosso
universo católico seja a que é. Basta recordar as recentes palavras do cardeal D. José Policarpo, sobre
os nossos católicos de faz de conta. É verdade o que
disse António Gentil Martins neste programa, mas
também o é que essas palavras valem a tipificação
feita por D. José Policarpo. Tenho pena de não poder dar uma passeata pelas misericórdias portuguesas
com Marcelo Rebelo de Sousa, de molde a podermos
ter uma ideia da infinitesimal dimensão do número
de acolhidos aí sem meios para poderem pagar o que
quer que seja. Tanto que se critica a subsiodependência, e como as instituições católicas dela vivem.
E de que maneira!
Mas a minha admiração com o que pude ver neste
programa, e no que, naturalmente, lhe terá de seguir,
de molde a fazer um balanço do que foi a visita pontifical, está, acima de tudo o mais, no que o mesmo
representa sobre o pânico que se apossou do espaço
católico português, que se deixou assim levar para
uma sessão de simples propaganda como se não via
já desde os velhos tempos do Estado Novo, e para
mais absolutamente desnecessária, porque os católicos que temos nunca iriam hostilizar a visita pontifícia a Portugal.
E de resto, os portugueses estão a anos-luz da exigência ética dos restantes povos europeus, ou mesmo
do continente americano, pelo que o repugnante crime da pedofilia de que se tem vindo a tomar conhecimento envolvendo milhares de padres católicos nada
representa face ao interesse despertado, por exemplo,
pela bola nossa de cada dia.
Nunca imaginei que um tal pânico sem sentido se
pudesse apoderar do nosso espaço realmente católico, ao ponto de se deitar mão da mais inesperada
propaganda.
Em boa verdade, embora sem razão, é preciso estarse muito aflitinho.

01:30 BOM DIA PORTUGAL
04:00 VISITA DO PAPA
BENTO XVI A PORTUGAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 VISITA DO PAPA
BENTO XVI A PORTUGAL
15:00 TELEJORNAL
16:00 VISITA DO PAPA
BENTO XVI A PORTUGAL
20:15 NOTÍCIAS
02:15 21:15 O OLHAR DA SERPENTE
21:45 MAGAZINE
ARGENTINA CONTACTO
22:00 TELEJORNAL MADEIRA
22:30 TELEJORNAL - AÇORES
23:00 CIDADE DESPIDA
23:45 SALVADOR(R/)
00:15 CONVERSAS DE MÁRIO
SOARES
01:15 ESPECIAL INFORMAÇÃO

qUiNTA-fEiRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 VISITA DO PAPA
BENTO XVI A PORTUGAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 PARAÍSO FILMES
11:00 BIOSFERA
11:45 VISITA DO PAPA
BENTO XVI A PORTUGAL
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:15 SALVADOR(R/)
16:45 MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
17:15 O MILAGRE DE FÁTIMA
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(R/)
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA
23:15 CONTA-ME COMO FOI
00:00 NO CORAÇÃO DE
JOÃO PAULO II
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)

Silvino Duarte
1940 - 2010

Faleceu em Montreal, no dia 4 de Maio de
2010, com 70 anos de idade, o senhor Silvino
Duarte, natural de Santa Maria, Açores.
Deixa na dor a sua esposa Teresa Almada
Duarte, seus filhos António José (Gabriela),
Nelson (Sandra), Elizabeth (Elder) e Silvy
(Joe), seus netos Katherine, Alison, Sienna,
Katelin, Maddison, Victoria e Dominic,
cunhados e cunhadas, assim como restantes
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Groupe Yves Légaré inc.
7200, boul. Newman, LaSalle
514-595-1500
Victor Marques
O funeral decorreu sábado, dia 8 de Maio, após missa de corpo
presente às 10h30, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Laval,
seguindo depois para o Mausoléu du Ruisseau, em Laval, onde foi
sepultado, em cripta.
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
10º ano de saudade

Manuel Sebastião
f. 11 de Maio de 2000
A sua esposa Maria Dos Anjos Cabral
Amaral, filhos Paulo Amaral (Sandra Tirone),
Sandra Amaral (Jorge Solano), Belinda
Amaral (Tony Di Ramio) e Bobby Amaral
(Priscilla Cardinal), seus netos Nicolas
Manuel, Sofia, Kayla, Angelina e Victoria
Amaral, assim como restantes familiares e
amigos, recordam com profunda saudade
o seu ente querido. Partiste, mas não
nos esqueceremos de ti. Da tua esposa,
filhos, netos, irmãos e irmãs, cunhados e
cunhadas
A família vem por este meio agradecer a
todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor.
A todos Obrigado e Bem-hajam.

CANTINHO DA POEsIA

Ditosa pátria

Aqui...Onde o mar tem fim
E começa a Terra Lusa,
Nasceu a Pátria Jardim
Excelsa mãe feita musa!...
Bem pequena na extensão
Sem grandeza na aparência,
Mas de enorme dimensão
Na sua magnificência...
Tem um Povo destemido.
Fez seus a terra e o mar.
Rasga o mar desconhecido
Para mais além chegar!...

Chegou e, foi mais além
Seus feitos foram fecundos.
Achou terras de ninguém
Dando ao mundo novos mundos.
Foi tal a fama e a glória
Descobrindo maravilhas
Que até a própria história
Deu lugar a Tordesilhas!...
Que orgulho sentimos nós
Desta Pátria sem igual...
Nossa e dos nossos avós
Minha Pátria... Portugal!...
Euclides cavaco

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

Hélio Bernardo Lopes

* HORA DE MONTREAL
qUARTA-fEiRA
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SEXTA-fEiRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 VISITA DO PAPA
BENTO XVI A PORTUGAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 PARAÍSO FILMES
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:15 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
16:45 A ALMA E A GENTE
17:15 NASCI PARA O FADO(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE TIMOR
CONTACTO(R/)
22:15 LADO B
23:15 O MILAGRE DE FÁTIMA(R/)
00:15 30 MINUTOS
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
11:45 SURFTOTAL
12:00 ATLÂNTIDA (MADEIRA)
13:30 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
14:30 CONTRA INFORMAÇÃO
15:00 TELEJORNAL
16:00 PROGRAMA DAS FESTAS
18:00 CIDADE DESPIDA(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 LÁ E CÁ
20:30 TELEJORNAL
21:30 HERMAN 2010
22:30 AS CORDAS DE AMÁLIA
23:30 JANELA INDISCRETA
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
05:00 EUCARISTIA DOMINICAL
06:00 ATLETISMO: CORRIDA DA MULHER
07:00 PAI À FORÇA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 EUROTWITT
10:30 SÓ VISTO!
11:30 SALVADOR(R/)
12:00 TAÇA DE PORTUGAL
14:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
14:30 ARTES DE RUA
15:00 TELEJORNAL
16:00 LINHA DA FRENTE
16:30 JANELA INDISCRETA
17:00 TRIO ODEMIRA - 45 ANOS
18:00 LADO B(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL
21:30 MUSICAL - Concerto Joel Xavier
23:00 CONTRA INFORMAÇÃO
23:30 ARTE & EMOÇÃO
00:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)

SEGUNDA-fEiRA
01:00 NO AR, HISTÓRIA
DA RÁDIO EM PORTUGAL
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/)
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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

veNDe-Se

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

Vivenda em Lourinhã, Portugal,
condo fechado; em cima 4 qtos e
casa de banho; em baixo cozinha,
casa de banho, salão, sala de jantar. Garagem.
450-664-7864 ou 514-686-6990

Procuramos pasteleiro e padeiro.
514-849-1803

aRReNDa-Se

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.
Padeiro com experiência de pão
português. 514-385-4361
Costureira com experiência para
produção de biquínis, a meio período (20-25 horas/sem). Equipamento fornecido. Nancy 514-245-8286
Instalador para companhia de paisagismo situada na “Rive-Sud”.
Bom salário. 514-575-2621
Homens para trabalhar em companhia de paisagismo, assentar
“pavé-uni”, com ou sem experiência. Salário segundo experiência.
514-354-1389 ou 514-240-1535

Apartamento T2 em Lagos –
Algarve, a 5 minutos da praia.
Ou arrenda-se no Verão.
450-963-0989

Para férias, apartamento em Vilamoura. Preço segundo altura do
ano e tempo de permanência.
514-727-3533
Em St-Léonard, grande 4 ½ com
grande terraço e estacionamento
subterrâneo privado.
514-728-6831

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?
514-299-2966 DEPOiS DAS 18H

fábio coentrão
casou-se segunda

F

oi um dia depois de conquistar o título de campeão nacional ao serviço do Benfica e no mesmo dia em foi convocado por Carlos Queiroz para
o Mundial da África
do Sul que Fábio Coentrão deu o ‘sim’.
O futebolista, de 22
anos, casou-se pelo
civil com Andreia
Santos, de 26 anos,
na casa de uma tia,
Fernanda Serrana, na
sua terra natal, Vila
do Conde.
O jogador do Benfica e Andreia Santos
estão juntos há cerca
de um ano e aguardam a chegada do
primeiro filho, uma
menina, para o próximo mês de Julho.

Ronaldo despe-se
para a vanity fair

C

ristiano Ronaldo e Didier Drogba posaram em cuecas para a capa da revista norte-americana.
A revista americana “Vanity Fair”, que é conhecida
pelas suas produções ousadas e originais, resolveu deixar as supermodelos de lado na edição de Junho, oferecendo aos leitores Cristiano Ronaldo quase ao natural.
O craque português foi um dos escolhidos para tirar as
calças, numa homenagem ao Mundial de futebol da
África do Sul 2010, que arranca no dia 11 de Junho.
Além de Ronaldo, a produção incluiu ainda outros Jogadores que vão participar no campeonato. Didier Drogba (Costa do Marfim), Kaká e Alexandre Pato (Brasil),
Samuel Eto’o (Camarões), Sulley Ali Muntari (Gana)
e Landon Donovan (Estados Unidos) também posaram
com roupa interior da Emporio Armani. Cada um com
a bandeira do seu país nas cuecas. O internacional português surge assim, mais uma vez, a fazer a delícia das

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.

fãs com o seu corpo escultural. De realçar é o facto de o
brasileiro Kaká, membro de uma Igreja evangélica, ter
sido o único a ser fotografado com as calças vestidas.
As fotos dos craques foram tiradas por Annie Leibovitz,
a conceituada fotógrafa da “Vanity Fair”, conhecida pelas suas produções com várias estrelas internacionais.
Coincidência ou não é o facto de a capa ser protagonizada por Cristiano Ronaldo e Didier Drogba, que serão
rivais no dia 15 de Junho, dia em que Portugal Joga contra a Costa do Marfim.
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CAsAL DA sEMANA

BOCA DO INfERNO

PALAvRAs CRUzADAs

m Portugal, há que ser especialmente talentoso para corromper. Não é corrupto quem
quer.
Portugal é um país em salmoura. Ora aqui está um
lindo decassílabo que só por distracção dos nossos
poetas não integra um soneto que cante o nosso país
como ele merece. “Vós sois o sal da terra”, disse Jesus dos pregadores. Na altura de Cristo não era ainda
conhecido o efeito do sal na hipertensão, e portanto
foi com o sal que o Messias comparou os pregadores
quando quis dizer que eles impediam a corrupção.
Se há 2 mil anos os médicos soubessem o que sabem
hoje, talvez Jesus tivesse dito que os pregadores eram
a arca frigorífica da terra, ou a pasteurização da terra.
Mas, por muito que hoje lamentemos que a palavra
“pasteurização” não conste do Novo Testamento, a
referência ao sal como obstáculo à corrupção é, para
os portugueses do ano 2010, muito mais feliz. E isto
porque, como já deixei dito atrás com alguma elevação estilística, Portugal é um país em salmoura: aqui
não entra a corrupção - e a verdade é que andamos
todos hipertensos.
Que Portugal é um país livre de corrupção sabe
toda a gente que tenha lido a notícia da absolvição
de Domingos Névoa. O tribunal deu como provado
que o arguido tinha oferecido 200 mil euros para que
um titular de cargo político lhe fizesse um favor, mas
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este país não é para corruptos
E

absolveu-o por considerar que o político não tinha
os poderes necessários para responder ao pedido. Ou
seja, foi oferecido um suborno, mas a um destinatário
inadequado. E, para o tribunal, quem tenta corromper a pessoa errada não é corrupto - é só parvo. A
sentença, infelizmente, não esclarece se o raciocínio
é válido para outros crimes: se, por exemplo, quem
tenta assassinar a pessoa errada não é assassino, mas
apenas incompetente; ou se quem tenta assaltar o
banco errado não é ladrão, mas sim distraído. Neste
último caso a prática de irregularidades é extraordinariamente difícil, uma vez que mesmo quem assalta
o banco certo só é ladrão se não for administrador.
O hipotético suborno de Domingos Névoa estava
ferido de irregularidade, e por isso não podia aspirar
a receber o nobre título de suborno. O que se passou
foi, no fundo, uma ilegalidade ilegal. O que, surpreendentemente, é legal. Significa isto que, em Portugal, há que ser especialmente talentoso para corromper. Não é corrupto quem quer. É preciso saber fazer
as coisas bem feitas e seguir a tramitação apropriada.
Não é acto que se pratique à balda, caso contrário o
tribunal rejeita as pretensões do candidato. “Tenha paciência”, dizem os juízes.
“Tente outra vez. Isto não é corrupção
que se apresente.”

Ricardo Araújo Pereira

Quem administra os bens do casal?

9
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HORiZONTAL: 1-Extraterrestre (abbrev.). Contestar. 2-Bolsa ou mala
portátil para documentos ou livros. Rua pequena. 3-Grande massa de
água salgada que cobre a maior parte da superfície terrestre. Patrão
(pl). 4-Oferecer. Curral de ovelhas. Batráquio anfíbio aquático, anuro, da família dos ranídeos. 5-Colocar de maneira a formar a formar
obstáculo ou contraste. Ainda (pop.). 6-Relativo ao esófago. 7-Gostar
muito de. Planta vulgar. 8-Ástato (s.q.). Acidez do estômago. Por (ant.).
9-Derrotei. Agoirar. 10-Fruto da arequeira. Terra que se amontoa em
volta das árvores. 11-Embaraço na fala. Aqueles.
VERTiCAL: 1-Poema lírico composto de versos desiguais. Descanso
religioso que, conforme a lei de Moisés, os Judeus deviam observar
no sétimo dia da semana. 2-Espécie de clava, usada pelos índios da
América. Invólucro de um produto. 3-Variedade de azeitona (prov.).
Possuir. 4-Pedra (Bras.). Dança nacional dos Gregos modernos.
5-Irmão. Realiza. Américo (s.q.). 6-Rebanho de gado ovino. 7. Antiga
cidade da Mesopotômia. Inglês (abrev.) Condutor de palanquim, na
Índia. 8-Gastar (fam.) íntimo. 9-E não. Que não produz fumo. 10-Estímulo. Sal derivado do ácido oleico. 11-Rasa grande. Penhor.

DIfERENÇAs

ada um dos cônjuges tem a administração dos
seus bens próprios.
Cada um dos cônjuges tem ainda a administração:
- Dos proventos que receba pelo seu trabalho;
- Dos seus direitos de autor;
- Dos bens comuns por ele levados para o casamento;
- Dos bens que tenham sido doados ou deixados a
ambos os cônjuges com a exclusão da administração
do outro cônjuge, salvo se se tratar de bens doados ou
deixados por conta da legítima desse outro cônjuge;
- Dos bens móveis, próprios do outro cônjuge ou
comuns, por ele exclusivamente utilizados como instrumento de trabalho;
- Dos bens próprios do outro cônjuge se este se encontrar impossibilitado de exercer a administração
por se achar em lugar remoto ou não sabido;
- Dos bens próprios do outro cônjuge se este lhe
conferir por mandato esse poder .
Fora destes casos, cada um dos cônjuges tem legitimidade para a prática de actos de administração ordinária relativamente aos bens comuns do casal; os
restantes actos de administração só podem ser praticados com o consentimento de ambos os cônjuges.
Alienação ou oneração de imóveis ou estabeleci-

mento comercial.
Carece de consentimento de ambos os cônjuges,
salvo se entre eles vigorar o regime de separação de
bens:
- A alienação, oneração, arrendamento ou constituição de outros direitos pessoais de gozo sobre imóveis
próprios ou comuns;
- A alienação, oneração ou locação de estabelecimento comercial, próprio ou comum;
- A alienação, oneração, arrendamento ou constituição de outros direitos pessoais de gozo sobre a casa
de morada de família carece sempre do consentimento de ambos os cônjuges.
E quanto á disposição do direito ao arrendamento?
Relativamente à casa de morada de família é necessário o consentimento de ambos os cônjuges para:
- A resolução, a oposição à renovação ou a denúncia
do contrato de arrendamento pelo arrendatário;
- A revogação do arrendamento por mútuo consentimento;
- A cessão da posição de arrendatário;
- O subarrendamento ou empréstimo, total ou parcial.
E para aceitar doações ou sucessões, heranças ou
legados?
Os cônjuges não necessitam do consentimento um
do outro para aceitar doações, heranças ou legados.
E para o repúdio da herança ou legado?
O repúdio da herança ou legado só pode ser feito
com o consentimento de ambos os cônjuges, a menos
que vigore o regime da separação de bens.
Depósitos bancários
Qualquer que seja o regime de bens, pode cada um
dos cônjuges fazer depósitos bancários em seu nome
exclusivo e movimentá-los livremente.
E no caso de um dos cônjuges praticar actos que
obriga ao consentimento do outro, sem lhe ter pedido
esse consentimento?
Esses actos são anuláveis a requerimento do outro
cônjuge que não deu o consentimento ou dos seus
herdeiros.
Essa anulação está sujeita a prazo?
Está. O direito de anulação deve ser exercido nos
seis meses subsequentes à data em que o requerente
teve conhecimento do acto, mas nunca
depois de decorridos três anos sobre a
sua celebração. (No próximo artigo dívidas dos cônjuges)

António A. Archer Leite

COmUNIDADe
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encerramento da UTl
A
Universidade dos Tempos Livres (UTL) encerrou no passado sábado o seu ano lectivo.
Para comemorar a ocasião, alunos, professores e
animadores organizaram um esplêndido jantar que
constava de alimentos confeccionados por cada um
deles.

Várias entidades estiveram presentes, Clementina
Santos, conselheira das Comunidades Portuguesas,
Dr. Fernando de Brito, cônsul-geral de Portugal em
Montreal, professor Nelson de Figueiredo e Silvério
Espínola, da ICAO. A UTL nasceu com pouco mais
de duas dúzias de alunos, hoje conta com mais de
quinhentos e vinte e duas actividades. A novidade

Bodas de ouro na fpM

H

oje em dia a vida é muito diferente da dos tempos antigos, podemos ver que um dos sacramentos fundamentais na nossa sociedade está em via de
desaparição. Os casamentos estão cada vez mais raros e menos interessantes dos pontos de vista governamental e religioso. E a religião está cada vez mais
atacada com os vários problemas através do mundo.

Com todos estes pontos negativos é sempre bom ver
alguns bons momentos nesta pequena comunidade.
Tive o prazer de estar presente numa festa privada que
celebrava as Bodas de Ouro do lindo casal Maria dos
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RECEITA DA sEMANA

deste ano foi a do curso de cerâmica dado pelo professor Nelson de Figueiredo e os alunos aproveitaram
a ocasião para exporem alguns dos seus trabalhos.
Durante o serão, os alunos homenagearam o Reitor
e fundador, Padre José Maria Cardoso, os professores
e benévolos. Tivemos o prazer de assistir ao espectáculo da escola dos cavaquinhos, até o Pe. José Maria
os acompanhou, do grupo folclórico, e da Tuna de

Oiro.A UTL está mais uma vez a de parabéns pelo
ano lectivo. Alunos e professores despediram-se até
ao final de Setembro.

Antero Branco

Sopa de peixe à
moda da minha Mãe

ingredientes: 1 dourada média; 1 posta de perca média; 4 lombos
de pescada; 500g de camarão; 4 dentes de alho; 1 cebola; 2 tomates
grandes e vermelhinhos; 2 folhas de louro; Massinhas q.b.; Coentros
picados; Azeite, sal, piripiri e pimenta
Preparação: Comece por colocar o peixe a cozer por 5 minutos em
água temperada com sal e alho. Noutro tacho, coza camarão em água
com sal, alho, louro e piripiri, também por 5 minutos. Depois deixe levantar fervura. Retire o peixe e o caDificuldade:
marão. Tire as espinhas ao peixe e
descasque o camarão. Leve a água Preço:
das duas cozeduras ao lume, junta- Tempo: 20 minutos
mente com as espinhas e cascas, e Origem: Portugal
deixe ferver bem durante 10 minutos.
Numa panela, leve a cebola e o alho a Pessoas: 1
estalar em azeite. Junte o tomate pelado e deixe cozinhar 5 minutos. Junte a água das cozeduras coada.
Deixe levantar fervura e junte as massinhas a gosto. Deixe cozer por
mais 10 minutos. Rectifique os temperos e junte o peixe em lascas e o
camarão. Polvilhe com bastantes coentros.
Observações: Esta é uma receita base. Para uma ocasião especial
pode acrescentar outros mariscos, como amêijoa, patas de sapateira
ou mesmo lagosta! Ficará com um excelente prato principal se acompanhar com pão torrado ou frito.

sUDOKU x
Anjos e Augusto Ribeiro, naturais de Vila Franca do
Campo, e que os filhos organizaram e celebraram, de
uma forma bastante apreciada pelos convidados. A sala

7
1

6
8

foi lindamente decorada por Sandra Ribeiro e, ao mesmo tempo, fizeram várias pequenas coisinhas bastante
apreciadas pelos familiares. A comida era incrível com
uma boa variação de sabores ibéricos como o creme de
cogumelos, uma “pasta” bem especial de rotolo com
fiambre e um molho rosé e, para finalizar, um excelente prato de terra e mar. Fiquei bastante surpreendido
com o serviço, a disposição da sala, um DJ bastante
conhecido e um ambiente familiar muito apreciado.
Parabéns a este casal e para toda a devoção e amor que
eles têm, um para o outro.
Sylvio Martins
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profissão de fé
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HORiZONTAL: 1-Et, impugnar;2-Pasta,
Ruela; 3-Oceano, Amos; 4-Dar, Ovil, Rã;
5-Opor, Inda; 6-Esofágico; 7-Amar, Rala;
8-At, Azia, Per; 9-Bati, Ominar; 10-Areca,
Amota; 11-Taramelo, os.
VERTiCAL: 1-Epodo, Sabat; 2-Tacape,
Tara; 3-Serosa, Ter; 4-Ita, Romaica; 5-Mano, Faz, Am; 6-Oviário; 7-Ur, Ing, Gualdir,
Imo; 9- Nem, Acapno;10-Alor, Oleato; 11Rasão, Arras.

Antero Branco
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pela catequese e ao Grupo Coral das crianças que,
todos os domingos, anima a missa das dez da manhã.
No final da celebração, os jovens que professaram a
sua fé prestaram uma pequena homenagem a todos
aqueles que se dedicaram ao serviço da Pastoral de
Catequese da Missão.
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catequese na Missão de Santa Cruz, encerrou
com um grupo de dezanove adolescentes que fizeram a sua Profissão de Fé. Durante a cerimónia, o
Reverendo Padre José Maria agradeceu todo o trabalho e dedicação das (dos) catequistas, auxiliares,
vigias e responsáveis pelos “pirilampos”. Também
agradeceu ao Padre Clifford de Souza, responsável
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SOLUÇãO CRUZADAS:
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Robert Pattinson é
um dos mais bonitos
do ano para a People

A

People divulgou uma amostra da sua tradicional
lista de celebridades mais bonitas do ano, contendo, por enquanto, apenas 18 nomes. No ranking,
a revista mistura estrelas da nova geração com veteranos das lides cinematográficas e musicais.
A estrela da saga de
“Crepúsculo”, Robert
Pattinson, o astro teen
da música norte-americana, Justin Bieber, e
as jovens celebridades
de Hollywood, como
Zoe Saldana, Channing Tatum e Amanda
Seyfried são alguns
dos novos rostos considerados os mais belos pela publicação
norte-americana.
Da velha guarda, foram apresentados Julia Roberts, Jennifer
Aniston, Jennifer Lopez, Scarlett Johansson, Bradley Cooper e
Jake Gyllenhall. Katy
Perry, uma das mais recentes estrelas do panorama
musical britânico, também figura na lista dos mais
bonitos do mundo.
Além de ser considerado um dos mais bonitos do
mundo e a mais recente razão para a histeria das adolescentes de todo o mundo, Robert Pattinson tornouse um dos jovens mais ricos da Inglaterra, de acordo
com o jornal Daily Mail. Segundo a lista realizada
pela publicação, a estrela da saga de “Crepúsculo”
é o quinto actor com menos de 30 anos mais rico do
país.
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Equipa de investigação europeia
lança laser sobre nuvens para alterar clima

Se não chove, encomenda-se!
a Rússia e na China, as autoridades financiam
importantes campanhas para que a chuva e a
neve sejam sob encomenda, através de substâncias
lançadas para as nuvens, para que seja possível controlar o tempo. Entretanto, uma equipa europeia – da
Suíça, Alemanha e França – propôs um método diferente através da irradiação com laser.

N

Chuva pode ser provocada artificialmente com laser

Durante, o Inverno passado, o presidente da Câmara
de Moscovo prometeu uma estação sem neve. Recorrendo aos serviços da força aérea russa, para dispersar os produtos químicos (iodo de prata e cimento) no céu, nos arredores da capital. O objectivo era

provocar um nevão antes que as nuvens chegassem a
Moscovo, e poupar milhões na limpeza das ruas, mas
a experiência foi um fracasso.
Os investigadores europeus anunciaram que conseguiram condensar gotas de água iluminando o céu de
Berlim com um raio laser. A demonstração teve uma
enorme intervenção laboratorial e veio confirmar a
aplicação do método – que festeja este ano o 50º aniversário.
O céu foi iluminado com impulsos muito curtos (60
femtossegundos) e a equipa começou a observar a
formação de feixes de condensação no ar. Contudo,
os berlinenses não chegaram a ver as gotículas, já
que foi necessário um sistema de detecção por laser
(Lidar) para observar as gotas de água com apenas alguns micrómetros de diâmetro e demasiado pequenas
para provocar chuva.
Os cientistas dizem que a energia do laser com mais
potência poderia estimular reacções químicas capazes de produzir poeiras onde os vapores se possam
condensar em gotas maiores. Mesmo que os espectáculos de luz não sejam já para amanhã com objectivos
meteorológicos, a demonstração na natureza mostra
que os lasers por impulsão de alta energia poderão
ter várias aplicações e proteger instalações sensíveis
(centrais eléctricas, aeroportos, etc.).

cienciahoje.pt

Açores: Arquipélago é referência
mundial na medida da Terra

O

arquipélago dos Açores é um centro mundial de
referência na medida da Terra, o que justifica a integração na Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e
Espaciais (RAEGE), apresentada em Vila do Porto, ilha
de Santa Maria.“Os Açores são um centro mundial de
referência na medida da Terra”, afirmou Alberto Sereno, director do Instituto Geográfico Nacional de Espa-

nha, na cerimónia de assinatura do memorando de entendimento com o governo dos Açores para a criação da
RAEGE. Esta rede, que integra duas estações em Espanha e duas nos Açores e envolve um investimento de 25
milhões de euros, poderá ser o ponto de partida para a
criação de um centro ibérico de geodesia e geofísica que
reúna os esforços de Portugal e Espanha nesta área.

coordenação de joão mesquita -
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Breves
Chelsea campeão
O Chelsea goleou em casa,
o Wigan por 8-0 e conquistou o quarto título de campeão de Inglaterra da sua
história. Foi a terceira vez
que os londrinos venceram
a liga inglesa na era Abramovich, sendo que as duas
primeiras aconteceram com
José Mourinho, em 2004/05
e 2005/06. O Manchester
United tinha vencido os três
últimos campeonatos de Inglaterra.
Impact fará
o salto à MLS
O Impact de Montreal confirmou o que todos sabiam: a
formação de Montreal juntarse-á à Major League Soccer,
o primeiro circuito norte-americano, a partir da temporada
2012. Esta concessão de
Montreal tornar-se-á assim a
19ª do circuito. A MLS conta
actualmente com 16 clubes,
entre outros o FC Toronto,
única formação canadiana a
disputar o campeonato. Os
Whitecaps de Vancouver e
os Timbers de Portland farão
a sua entrada em 2011.
Decisão adiada
para a semana
O Inter, de Mourinho, venceu o Chievo (4-3) e quase
se sagrou campeão de Itália, mas um volte-face em
Roma (os romanos viraram
o jogo nos últimos minutos
e derrotaram o Cagliari por
2-1) adiou a decisão do título para a última jornada.
Na derradeira ronda, o Inter
joga em Siena e a Roma em
Verona.
Queiroz convoca
Beto e Daniel
Os guarda-redes Beto e Daniel Fernandes e os defesas
Zé Castro e Ricardo Costa,
sem qualquer jogo no apuramento, integraram segundafeira a convocatória de 24
futebolistas da seleção portuguesa para o Mundial 2010.
De resto, destaque para a
chamada de Fábio Coentrão,
do Benfica, e para a ausência
de João Moutinho, do Sporting, que tinha sido chamado
para todos os encontros da
fase de apuramento. O defesa Pepe, que não joga desde
12 de dezembro, devido a
uma lesão no joelho direito,
também foi chamado, assim
como Danny, recuperado de
um grave problema físico.
O seleccionador português,
Carlos Queiroz, decidiu convocar 24 jogadores para o
estágio de preparação para o
Mundial2010, tendo depois de
descartar um futebolista antes
de divulgar a lista final. Portugal está integrado no Grupo
G do Mundial2010 e defronta
a Costa do Marfim, a 15 de
junho, a Coreia do Norte, a
21, e o Brasil, a 25. Os convocados são: Guarda-redes:
Eduardo; Daniel Fernandes;
Beto. Defesa: Miguel; Paulo
Ferreira; Bruno Alves; Rolando; Ricardo Costa; Ricardo
Carvalho; Duda; Fábio Coentrão. Meio-campo: Pedro
Mendes; Pepe; Zé Castro;
Tiago; Deco; Raul Meireles;
Miguel Veloso; Simão. Ataque: Danny; Liedson; Hugo
Almeida; Cristiano Ronaldo;
Nani.

Benfica campeão

“Campeões, campeões, nós somos
campeões...”, cantou-se domingo no
Estádio da Luz pouco depois dos 50
minutos, quando o Nacional marcou ao
Sp. Braga na Choupana. Por esta altura, os adeptos do Benfica já antecipavam a festa que tinha começado logo
aos 3 minutos, com o golo inaugural da
partida, apontado por Cardozo. Wires

falhou um primeiro remate, Gaspar demorou a aliviar e o paraguaio não se
fez de rogado e fez o 1-0. Depois veio
o calafrio, quando o Rio Ave, mesmo

queda do histórico do Belenenses e
do Leixões e o regresso do Portimonense, 20 anos após a última presença, e
Beira-Mar, depois de três de interregno,
foram alguns dos contrastes entre infelicidade e felicidade na Liga e Honra do
futebol português. O Belenenses, campeão em 1945/46 e com 71 presenças no
maior escalão (só os totalistas Benfica,
FC Porto e Sporting registam mais) caiu
de novo para um divisão secundária, repetindo alguns fracassos recentes. Embora sem descer desde 1997/98, a formação
do Restelo esteve na iminência de perder
a presença entre os “grandes” na temporada passada e em 2005/06, mas salvouse em ambas de forma administrativa.
Apesar de tudo, o Belenenses beneficiou
da incapacidade do Estrela da Amadora
para inscrever a equipa e ainda do “caso”
Mateus (Gil Vicente) para se manter na
Liga, embora tenha registado, nas duas
ocasiões, lugares que não evitavam a
despromoção.

reduzido a dez elementos desde a expulsão de Wires, aos 11m, após entrada
mais dura sobre Ramires, fez o empate, por Ricardo Chaves, aos 72 minutos.Pior: por esta altura o Sp. Braga já
tinha chegado à igualdade naMadeira.
Apesar do balde de água fria, a apreensão durou pouco, já que aos 78 minutos Cardozo, após um canto, fez o 2-1.
Este golo, além de dar tranquilidade às
hostes encarnadas, tornou o avançado paraguaio no melhor marcador da
Liga, com 26 golos. Com o avançar do
tempo na Luz, a festa foi-se soltando e
subindo de tom, até que o árbitro, Jorge
Sousa, apitou para o fim do encontro.
Foi o êxtase. Era oficial: cinco anos depois de Giovanni Trapattoni ter arquitectado o penúltimo título das águias,
o Benfica voltava a arrecadar um campeonato, agora comandado por Jorge
Jesus. Depois, Luisão e Nuno Gomes
ergueram o troféu e festa seguiu noite
dentro, até de madrugada...

Já o Leixões, com 24 presenças na
principal competição portuguesa e pelo
terceiro ano consecutivo na Liga, volta
a cair para uma divisão inferior. O Beira-Mar foi campeão da Liga de Honra
e garantiu a presença na primeira divisão pela 25.ª vez, depois de três anos
de ausência. O clube de Aveiro, que se
tem debatido com dificuldades financeiras, reforça a presença de emblemas
do Centro na liga principal: Naval, Académica e União de Leiria permanecem
entre os “grandes”. Em Portimão festejou-se o regresso ao campeonato principal 20 anos depois da última presença
(1989/90): o Portimonense, que somava 13 presenças entre os “adultos”,
conseguiu o segundo lugar em igualdade pontual com os aveirenses. Com
Portimonense e Olhanense na Liga, a
primeira divisão volta a ter duas equipas algarvias no primeiro escalão 21
anos depois de o clube de Portimão ter
coabitado com o Farense em 1988/89.

F1: Mark Webber vence em Espanha

spanha, terra dos touros, flamenco e
porque não de Fórmula 1! Foi isso
ao que assistimos neste lindíssimo circuito, tão familiarizado de
todos os actuais pilotos presentemente na
luta pelo campeonato
do mundo de 2010,
os quais utilizam este
circuito da Catalunha
como a sua segunda residência. De um
acolhimento bem típico dos espanhóis, a
festa começou pelas ruas de Barcelona,
para terminar em festa na pista. Cinco
corridas disputadas, a Fórmula 1 conheceu neste domingo, Dia das Mães, o seu
quarto vencedor do ano. Depois de ter
sido classificado com o “pole-position”
no dia anterior e sem dar oportunidades aos adversários, nem tão pouco ao
seu próprio companheiro de equipa, o
australiano Mark Webber, da Red Bull,
garantiu a sua primeira vitória na tempo-

E
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1ª liga - LIGA SAGRES
1-Benfica
2-Sp. Braga
3-FC Porto
4-Sporting
5-Marítimo
6-V. Guimarães
7-Nacional
8-Naval

rada 2010. Em segundo lugar, e depois
de ter efectuado uma fabulosa corrida,
terminou o espanhol Fernando Alonso,
da Ferrari, a correr em
casa. O asturiano fez
uma prova discreta,
mas acabou por beneficiar com os problemas
dos adversários. Sebastian Vettel, mesmo
com um problema de
pneus nas voltas finais,
terminou em terceiro. Michael Schumacher, da Mercedes, que esteve exemplar
durante a corrida, terminou em quarto
lugar. A partida não foi uma largada sem
grandes alterações, como tem ocorrido
nas últimas provas. Próximo encontro a
16 de Maio no Grande Prémio do Mónaco. Resultado final do GP da Espanha:
1-Mark Webber; 2-Fernando Alonso;
3-Sebastian Vettel; 4-Michael Schumacher; 5-Jenson Button.

Hélder Dias

76
71
68
48
41
41
39
36

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

30ª Jornada - RESULtADOS
Sábado (08 Mai)
U. Leiria-FC Porto
V. Setúbal-Belenenses
Leixões-Sporting
Domingo (09 Mai)
P. Ferreira-Olhanense
Naval-Académica
V. Guimarães-Marítimo
Benfica-Rio Ave
Nacional-Sp. Braga

O adeus do Belenenses
e do Leixões e o reforço do
Centro e do Algarve na élite

A

DESPORTO

1-4
1-2
1-2
2-2
0-1
1-2
2-1
1-1

35
35
33
31
29
25
23
21

goleadores da liga
1º-Cardozo (Benfica)
2º-Falcão (FC Porto)
3º-Liedson (Sporting)
4º-Cássio (U. Leiria)
Djalmir (Olhanense)
Edgar Silva (Nacional)
7º-Saviola (Benfica)
Meyong (Sp. Braga)
9º-William (P. Ferreira)

26 golos
25 golos
13 golos
12 golos
12 golos
12 golos
11 golos
11 golos
10 golos

TAçA de PORTUGAL

FINAL
Chaves vs FC Porto
2010-05-16 às 12h00
Liga da europa

Atlético Madrid vs Fulham
2010-05-12 19:45
LIga dos campeões

FINAL

Internazionale vs Bayern München
2010-05-22 14:45
liga de honra - LIGA vitalis
1-Beira-Mar
2-Portimonense
3-Feirense
4-S. Clara
5-Oliveirense
6-Trofense
7-Penafiel
8-Fátima

P J V E D
54 30 16 6 8
54 30 16 6 8
52 30 14 10 6
51 30 13 12 5
49 30 14 7 9
45 30 13 6 11
41 30 10 11 9
38 30 8 14 8

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

P J
38 30
38 30
35 30
35 30
31 30
30 30
28 30
24 30

V E D
9 11 10
9 11 10
7 14 9
9 8 13
6 13 11
7 9 14
6 10 14
6 6 18

II Divisão Portuguesa - eliminatória

1-U. Madeira
2-Moreirense
3-Arouca

1
1
0

JORNADA 1
U. Madeira 0-0 Moreirense
JORNADA 2
U. Madeira 15/05 Arouca
JORNADA 3
Moreirense 23/05 Arouca

III Divisão Portuguesa
Série A

Série b

Série c

Subida
1-Bragança
34
2-Macedo de Cavaleiros 33
3-Mirandela
32
4-Valenciano
24
5-Maria da Fonte
24
6-Limianos
20

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

31
30
28
27
26
21

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

36
28
27
27
23
21

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

28
26
23
22
19
11

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

28
27
27
23
19
7

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

30
29
25
22
18
10

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

36
32
30
30
29
21

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

42
42
28
24
24
22

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

39
32
30
25
25
23

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

29
27
27
16
10
6

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

26
25
20
18
15
15

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

28
27
21
20
14
13

Série d

Série e

Divisão Série Açores

Campeonato (Descida)
1-Angrense
46
2-Lusitânia
42
3-U. Micaelense
38
4-Barreiro
25
5-Rabo Peixe
25
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-Caniçal
2-CF Andorinha
3-Ribeira Brava
4-Portosantense
5-Est. Calheta
6-Câm.Lobos

35
33
30
28
21
21

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

26
24
23
18
17
6
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