19 DE MAIO DE 2010

ANO 50

Nº 20

GRELHADOS SOBRE CARVÃO

BRAs IRO
8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares

514-389-0606

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

e
cl
ci
e
R

credibilidade

A

credibilidade do governo Charest
estava já à beira do abismo porém,
com este novo escândalo, — o caso da
agência de segurança privada B.C.I.A.,
— deu um passo em frente…
Para além deste aspecto de ética ou
falta dela, encontra-se o facto do importante desperdício de dinheiro envolvido, tanto pelo Governo, através dos
FIER - Fundos de Investimento Económico Regional, como da parte da Caixa
Central Desjardins e Desjardins Capital
de riscos. Sem dúvida que o título deste
último parceiro é bastante a propósito!
Deixa porém uma pergunta no ar relacionada com o tipo de análise que terá
sido feita pelos responsáveis, sobre os
riscos que a empresa representava, e se
soldou em 10 milhões de prejuízos.
Nas últimas semanas não tem passado um dia que não venham à estampa
novas revelações, logo desmentidas e a
seguir confirmadas, que põem em causa
membros influentes do governo, como
o “quase todo poderoso” Jacques Dupuis, e o próprio PM Jean Charest. Este,
a braços com a insistência da deputação, das médias e da população, para a
formação duma comissão de inquérito
sobre o comportamento do mundo da
construção e subsequentes financiamentos ilegais a políticos, sobretudo do
Partido Liberal, dispensaria facilmente,
creio, mais esta “batata quente” que lhe
estoura nas mãos. Todavia, como diz
um ditado conhecido, “quem não quer
ser urso não lhe veste a pele”. Para além
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Mafra candidata
a património da Unesco

ver página 3

“Mãe e pai, quero um telemóvel, sff...”

A

inda nem entrou para a escola e já
tem telemóvel. Uma em cada dez
crianças entre os quatro e os seis anos
usa o aparelho, segundo dados do Fórum da Criança 2009. O mesmo estudo
revela que mais de metade dos jovens
entre sete e os dez anos tem telemóvel,
percentagem que aumenta para 89% nas
crianças de 11-12 anos. No Dia Mundial
das Telecomunicações, o Metro tentou
perceber se os mais pequenos não serão
mesmo pequenos demais para tal responsabilidade. “O telemóvel não tem
tanto a ver com a idade, mas com a necessidade que as crianças têm de contactar os pais, por exemplo”, explica ao
Continuação na página 2 Metro o pediatra Paulo Oom. A psicólo-

ga Isabel Empis acrescenta: “De facto, o
telemóvel reforça a comunicação segura
com os pais”, diz. Contudo, “pode muitas vezes substituir a relação directa, a
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interacção, estando os pais a demitir-se
da relação com os filhos”, lembra.
Embora admitindo que seja muito difícil “controlar a criança com um telemóvel, desde os jogos às mensagens”,
o único perigo é mesmo o de “limitar
a comunicação humana”. Portugal está
em 15.º lugar no ranking dos países da
União Europeia com maior taxa de penetração de telemóveis no “target” entre
os seis e 12 anos. A taxa é de cerca de
30%, segundo o Eurobarómetro 2008.
Este ranking é liderado pela Estónia e
Finlândia, que apresentam valores superiores a 70%. No final da tabela, surgem
a Espanha e a França com taxas inferiores a 10%.

Serviço de análise do seu vinho
Vendem-se
GRAPOLO
barris novos,
D’ORO
importados de Portugal,
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35 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

39

cada

20 LITROS

em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTi
MONDiALE É PORqUE NÃO É MOSTi MONDiALE

Para mais informações, contactar MARcO
5187 jean-Talon E., st-Leonard - Tel.: 514.728.6831

2 NOTÍCIAS

credibilidade

AGENDA COMUNITÁRIA
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.

pENsAMENTO DA sEMANA
“ A renúncia é a libertação. Não querer é poder”.
Fernando Pessoa (1888-1935)

EfEMÉRIDEs - 19 DE MAIO
1649 - A Inglaterra é declarada república comunitária, Commonwealth.
1790 - Revolução francesa. Abolição da nobreza e de todas as distinções que estabeleçam a estratificação da sociedade francesa.
1802 - É criada a Legião de Honra, em França.
1863 - São extintos os morgadios em Portugal, com exceção da Casa
de Bragança.
1876 - O escritor Júlio Dantas nasce em Lagos, Algarve.
1882 - É publicada a primeira lista telefónica de Lisboa.
1890 - Nasce o poeta Mário de Sá Carneiro, em Lisboa, num edifício da
rua dos Retroseiros, actual Rua da Conceição.
1906 - João Franco é nomeado chefe do Governo português, pondo
fim ao ciclo “rotativista” de Progressistas e Regeneradores. A suspensão progressiva de direitos e liberdades afirma o carácter ditatorial da
política, que terá a fase mais dura em 1907-08.
1911 - É fundado o jornal República, por António José de Almeida.
1917 - “Revolução da Batata”, em Portugal, no contexto da crise económica. Assaltos populares a estabelecimentos comerciais de Lisboa
e da margem Sul do Tejo.
1930 - Na África do Sul, as mulheres brancas conquistam os direitos
cívicos.
1935 - Morre T. E. Lawrence, Lawrence da Arábia, autor de “Os Sete
Pilares da Sabedoria”.
1936 - Criação da Mocidade Portuguesa, segundo o modelo das juventudes Fascista e Hitleriana, assumindo-se como organização paramilitar a que todos os portugueses dos 07 aos 11 anos têm de pertencer,
assim como os alunos dos liceus e das escolas técnicas e comerciais.
1943 - II Guerra Mundial. O primeiro ministro britânico Winston Churchill afirma ao Senado norte-americano que os EUA têm o apoio total
do Reino Unido na guerra contra o Japão.
1943 - II Guerra Mundial. Holocausto. As forças nazis declaram Berlim
cidade “libertada” dos judeus.
1954 - Catarina Eufémia é morta a tiro em Baleizão por um tenente
da GNR de Beja, numa manifestação de trabalhadores agrícolas por
aumento do salário.
1973 - A URSS e a República Federal da Alemanha assinam um acordo de dez anos, para a cooperação nos campos económico, industrial
e técnico.
1974 - Giscard d’Estaing vence as eleições para a Presidência da República Francesa.
1985 - Cavaco Silva é eleito líder do PSD no Xii Congresso do
partido.
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do mais, — e do muito mais —, ele não está interessado
em perder os 75 mil dólares que anualmente recebe do
partido, graças aos tais financiamentos ilícitos.
Mas este caso tem aspectos curiosos que se inscrevem
numa certa cultura que se pensa acima de qualquer suspeita. O abuso do poder e os compadrios do retorno do
ascensor. É clássico também noutros sítios. Só que o
tempo e a perseverança de alguns, acaba por trazer tudo
à luz do dia…
Os FIER foram criados pelo Governo Charest em 2004
como utensílio de alto calibre para o desenvolvimento
das regiões do Québec. O Estado injecta 2 dólares por
cada dólar investido pelo privado. Existem cerca de 30
FIER em que o governo investiu até à data 200 milhões.
No mês passado, a oposição na Assembleia Nacional
havia revelado que esses fundos, portanto destinados ao
crescimento económico das regiões, estavam a ser empregados em empresas de Montreal e na sua região metropolitana, citando o caso do FIER do Saguenay-Lac
St-Jean que investiu 1 milhão de dólares no B.C.I.A. de
Montreal… De notar também que alguns administradores de FIER‘s, tinham interesses nessas empresas…
Um dos administradores do FIER-Boreal é Pietro Perrino, antigo presidente dos Jovens do Partido Liberal do
Québec que em 1998 trabalhou na campanha eleitoral
de Jean Charest e que por sua vez, em 2004, o nomeou
para o Conselho de Administração da SAQ. Perrino é
igualmente administrador do FIER-Ville-Marie, de Laval, que também investiu um milhão no B.C.I.A. Juntam-se na lista o FIER de Sherbrooke e o FIER CPVC
de Montreal, ambos credores garantidos por 1 milhão e
por 2 milhões 135 mil não garantidos, cada um. A lista é
longa e as afinidades entre os responsáveis, eloquentes.
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Continuação da página 1
Como acontece com o presidente Luigi Coretti, grande financiador do PLQ e a quem a Polícia Provincial
concedeu porte de arma pessoal, após várias intervenções do gabinete e, diz-se até, do próprio ministro da
Segurança Pública, Jacques Dupuis. Que se contradiz e
não convence. Saliente-se que os escritórios do B.C.I.A.
estiveram durante bastante tempo situados num imóvel
que é propriedade de Tony Accurso. Como o mundo é
pequeno!…Os tentáculos, esses são longos. E a tal ponto
que atingiram já o partido do Maire de Montreal, Gerald
Tremblay cuja administração outorgou à empresa em
falência um contrato de segurança de edifícios públicos,
— entre eles o QG da Polícia — sem caderno de encargos e no total desconhecimento dos eleitos municipais!
Questionado, o Maire, como é seu hábito, desconhecia
o facto… Mais uma corda no arco do Maire de Québec
que acusa Tremblay de todos os problemas que vive o
mundo político municipal, causados pela sua inércia e
incapacidade administrativa. Imbecilidade completa.
“Ton-Ton” Tremblay delega agora o espinhoso dossiê
do urbanismo num tresloucado membro da oposição no
Executivo, que quer transformar Montreal num quintal
de girassóis…
Deste modo, em nome do progresso e do lucro, são
efectuados inexoravelmente ataques contínuos às liberdades individuais, à inteligência das pessoas, utilizando
os impostos dos contribuintes em benefícios pessoais
ou partidários, sempre em nome da democracia. Claro!
E o povo dorme. Amorfo. Sem reacção. Banalizando
a desonestidade.

Raul Mesquita

Banqueiro paga 1 milhão de euros de multa

E

x-presidente do BCP, Jardim Gonçalves, foi
condenado pelo Banco de Portugal a pagar uma
multa de um milhão de euros e ficou inibido de exercer funções na banca durante nove anos. Outros seis
ex-gestores do BCP também foram sancionados.
Na origem das medidas aplicadas pelo Banco de
Portugal está a utilização de sociedades irregulares
“offshore”, entre 1999 e 2007. Entre os acusados está
também o próprio banco, que foi condenado a uma
coima de 5 milhões de euros. As coimas aplicadas
pelo supervisor bancário aos ex-gestores, variam entre um milhão e 230 mil euros e a inibição do exercício de actividades em instituições financeiras entre
9 e 3 anos.
Apesar de alguns jornais terem avançado com a notícia de que a base da acusação do Banco de Portugal
reside unicamente na utilização irregular de “offshores”, a verdade é que o Ministério Público avançou
com várias acusações contra Jardim Gonçalves e outros administradores do BCP. Lê-se num comunicado
da Procuradoria-Geral da República: “por crimes de
manipulação de mercado, falsificação de documentos e burla qualificada”.
Jardim Gonçalves garante que vai impugnar a decisão do Banco de Portugal e os seus advogados já
estão a preparar recurso relativamente às acusações
do Ministério Público. Alípio Dias, antigo administrador do BCP, considera “uma injustiça aberrante”
a decisão do Banco de Portugal e também vai recorrer para o tribunal. Outros acusados tiveram reacções
idênticas.
Eis o perfil de Jardim Gonçalves: homem de fé arreigada, que aprecia a música, bridge, e biografia dos
santos. O banqueiro nascido no Funchal, licenciouse em Engenharia Civil em 1959, na Faculdade de
Engenharia do Porto, e cumpriu o serviço militar em
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Angola, por altura da Guerra Colonial.
Com a Revolução de Abril e a nacionalização da
banca, Jardim Gonçalves, que então ocupava o cargo de administrador executivo no extinto Banco da
Agricultura, mudou-se para Madrid, onde veio a
conhecer o Opus Dei. Ainda em Espanha, Jardim
Gonçalves trabalhou, entre 1975 e 1976, no Banco
Popular. Acabou por regressar a Portugal. De 1977 a
1985 fez parte da administração do Banco Português
do Atlântico. Em 1985, foi convidado para presidente do Conselho Administrativo do Banco Comercial
Português (BCP), cargo que manteve até Março de
2005. Nessa data, escolheu Paulo Teixeira Pinto para
seu sucessor, “filho pródigo” com quem se viria a incompatibilizar, apesar da ligação que mantinham há
anos no contexto da Opus Dei. Em 2007, deixou em
definitivo o BCP depois de ter ocupado o cargo de
presidente do já extinto Conselho Superior do banco.
Sobre esta condenação, a opinião do público generalizada é no sentido de que estes senhores condenados
a pagar coimas pesadas, acabarão por não pagar um
cêntimo. Pagarão, isso sim, aos advogados que os vão
defender em tribunal. No final, que não se sabe quantos anos os diferentes processos levarão a ser deliberados, quem se vai aproveitar da lentidão da justiça
são, como sempre, os advogados. Será também mais
um processo que se vai arrastar nos tribunais, como
centenas de milhares de outros processos que se vão
acumulando nos tribunais, entupindo ainda mais o
sistema. Como dizia, o outro dia, numa entrevista
na TV, o bastonário dos advogados, António Pinto
e Marinho, criticando alguns advogados e o sistema
Judiciário em Portugal, “o sistema só funciona para
quem tem dinheiro para contratar os melhores advogados”, e acrescenta, “em Portugal, as cadeias estão
cheias de pobres”...
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BREvEs
DiSCOTECAS
REVOLTADAS
A Associação de Discotecas
do Sul e Algarve pondera
avançar com providências
cautelares para impedir a
“concorrência desleal” de
espaços nocturnos “licenciados ilegalmente” e financiados por câmaras municipais no Verão, como oManta
Beach e o Sasha.

Mafra candidata a
património da Unesco

A

candidatura do Palácio, Convento e Tapada Nacional de Mafra a
Património Mundial da Unesco é apresentada até 2011 e será coordenada por
uma comissão já delineada.
A sua função será mobilizar compe-

bilidade internacional da riqueza e da
diversidade da oferta turística local,
regional e nacional”, defende a autarquia local. E vai funcionar ainda como
um “estímulo para a requalificação do
património e recuperação da sua en-

16KM DE PETRóLEO
DETECTADOS
Cientistas norte-americanos
descobriram vastas manchas
de petróleo nas profundezas
do Golfo do México, uma delas com 16km de comprimento e 1,6km de largura. A BP
ainda não conseguiu fazer
parar o derrame de petróleo
causado há semanas pela
explosão de uma plataforma.
OS 3 MARiAS
VENCEM fESTiVAL
A Sociedade Filarmónica
União e Capricho Olivalense
recebeu a final do Festival Alternativo da Canção. O título
foi para Os 3 Marias, com “Satisfação”. No 2.º lugar do evento (organizado por Fernando
Alvim e apresentado por Valentina Torres e Vitor Espadinha) ficaram Mel & Açúcar,
com “Traição”; e no 3.º lugar
os Planeta Fluffen, com “Um
amor grande demais”.
LACOSTE PROTEGE
OS CROCODiLOS
A marca reconhecida pelo
seu icónico crocodilo anunciou a sua participação na
campanha “Save your Logo”,
que permite que empresas
privadas e instituições contribuam para a preservação da
biodiversidade no planeta,
comprometendo-se com a
protecção do animal representado no seu logotipo. A
Global Environment Facility
(GEF), oWorld Bank e a International Union for Conservation of Nature (IUCN) estão
por trás desta iniciativa lançada em Outubro de 2008.

Hipertensão exige
novos médicos

3

P

ortugal já tem dois centros de excelência para o
tratamento da hipertensão – nos hospitais de Guimarães e Matosinhos –, mas debate-se com falta de
clínicos de medicina geral e familiar para um “ataque”
mais eficaz à doença. De acordo com a secretáriageral da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, Paula
Alcântara, o problema é que como “cada médico tem
demasiados doentes, nem sempre é possível um diagnóstico tão atempado como seria desejável”.

Dois traficantes vindos
da venezuela detidos

ois homens foram detidos em flagrante delito no
Aeroporto de Lisboa por tráfico de droga, quando
chegaram vindos de Caracas, na Venezuela. Segundo a
Polícia Judiciária, os suspeitos transportavam ambos,
nas respectivas bagagens, um total aproximado de 47
quilogramas de cocaína, quantidade suficiente para 235
mil doses individuais. Os detidos, com idades compreendidas entre os 47 e 42 anos de idade, eram um desempregado e um porteiro, respectivamente, e tinham residência em Lisboa. Um deles tinha já cumprido pena de
prisão pela prática do mesmo tipo de crime. Na sequência do incididente, foi-lhes aplicada prisão preventiva.

D

tências, saberes e meios com vista à
formalização da candidatura. A candidatura deste conjunto a Património
Mundial “permitirá projectar a visi-

volvente”, acrescenta.
No conjunto, o Palácio, o Convento e
a Tapada recebem, todos os anos, 500
mil turistas.

Sócrates: “o pior é governar
com medo do futuro”

A

actual situação económica não é
um momento para governar com
medo mas para actuar
com coragem e determinação e com um discurso
de confiança no futuro,
afirmou esta segundafeira José Sócrates.
“Todos os Governos enfrentam um período muito
difícil de governação. Um
momento que exige coragem e determinação”, disse o primeiro-ministro português, num almoço debate
em Madrid, citado pela agência Lusa.
“Nestes tempos nenhum político tem
o direito de abdicar da confiança nos
seus povos. O discurso de confiança

Roubam quatro mil
euros de cofre de hotel

T

rês homens encapuzados entraram durante a noite
num aparthotel na zona da Praia da Rocha, em Portimão, ameaçaram com arma de fogo a recepcionista
e roubaram quatro mil euros, disse esta segunda-feira
fonte da unidade hoteleira. Em declarações à Lusa, uma
das recepcionistas do Aparthotel Plaza Real explicou
que o roubo ocorreu cerca da meia-noite de sexta-feira,
altura em que o bar do hotel estava repleto de clientes
que se entretinham numa sessão de karaoke e, talvez
por haver muito barulho, ninguém se apercebeu do roubo com recurso a arma de fogo. Os três homens de cara
tapada ameaçaram a funcionária do hotel com a arma e
conseguiram levar quatro mil euros do cofre. Os assaltantes teriam um cúmplice no exterior do hotel para a
fuga e este não foi captado nas filmagens. Os homens
ainda não foram detidos e o caso está a ser investigado.

é o mais importante neste momento.
O pior para os povos, para a Europa,
para Portugal e Espanha é
governar com medo do futuro”, considerou.
José Sócrates é o convidado de honra e o orador
principal num almoço de
debate organizado pelo
Forum ABC (deste jornal
espanhol) e apoiado pela
Deloitte e pela construtora
espanhola FCC.
Dirigindo-se aos empresários presentes, José
Sócrates sublinhou que não se pode
desistir de tomar medidas apenas por
medo e que este é o momento de ter
confiança.

pirataria informática causou perdas de 174 milhões
de euros em portugal

N

o ano de 2009, a taxa de pirataria de software em
Portugal atingiu os 54 por cento, representando
perdas de 174 milhões de euros para a indústria do sector. Os dados foram divulgados esta segunda-feira, no
7.º estudo da BSA - Business Software Alliance, divulgado pela Associação Portuguesa de Software (Assoft).
Ainda assim, Portugal integra o grupo de 30 países onde
a pirataria de software apresenta taxas mais baixas.

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO
Especiais: 1 par de calças por $3.00
1 fato $8.00
1 camisa $2.00
Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro

Temos bons preços
Peter
20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Pins e Duluth)

Montréal (QC) H2W 1L3 • 514-844-0442

Desde 1980

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
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●
●

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
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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- coordenação de miguel félix
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Acusado de fraude de 5 milhões de dólares Os deputados
obert Manuel Moniz, 37 anos, foi preso quin- metido a reembolsar as hipotecas das propriedades.
federais recusam
R
ta-feira em Montreal, depois de um inquérito Tudo era convenientemente legal, só que o senhor
efectuado pela GRC. Fará face a 53 chefes acusa- Moniz era o próprio vendedor dessas propriedades o exame das suas
ções, nomeadamente de fraude, fabrico e utilização e aumentou o preço delas antes de serem compradas
de documentos falsificados. Comparecerá no tribunal em nome dos jovens adultos. Foi quando o senhor despesas
esta quinta-feira. As acusações vêm de pelo menos
19 transacções ilegais, para um total de 5 milhões de
dólares, que teriam tido lugar entre 1 de Março de
2007 e 12 de Julho de 2008. Um inquérito do programa La facture tinha revelado em Abril passado que
algumas pessoas tinham emprestado o seu nome a
este homem que cometeu fraudes a instituições financeiras da região de Montreal. Após ter contratado no
seu nome hipotecas para propriedades em Montreal e
Laval, tinha-lhes oferecido 4000$ e tinha-se compro-

Moniz cessou os pagamentos de hipoteca, como prometido, que as instituições financeiras implicadas nas
transacções constataram a fraude. Não tinham visto
que faziam negócio a “prête-nom” e que atribuíam
empréstimos para propriedades sobreavaliadas. Em
todo, a fraude poderia atingir 200 milhões de dólares.
Os “prête-nom” encontraram-se agora com hipotecas
que variam entre 200.000 $ e 500.000 $. Vários deverão declarar falência. Uma centena de queixas foi
depositada à GRC.

Capelães esgotados
nas Forças canadianas

O

s capelães das Forças canadianas sofrem de esgotamento profissional, e vários dentre eles arriscam doenças como a depressão nervosa, de acordo
com documentos que explicam a situação por pesadas cargas de trabalho e o uso de compaixão. Os res-

ponsáveis pelos capelães militares associam o nível
de stress elevado ao aumento do ritmo operacional,
à falta de pessoal e à tensão que decorre do apoio
atribuído às famílias dos soldados mortos ou feridos
no estrangeiro.

Dernière vente avant la
fermeture pour l’été
Última venda antes das
férias estivais

le 27 mai 2010
le 28 mai 2010
le 29 mai 2010
le 3 juin 2010
le 4 juin 2010
le 5 juin 2010

11:00 - 20:00
11:00 - 20:00
9:00 - 14:00
11:00 - 20:00
11:00 - 20:00
9:00 - 14:00

27-Maio-2010
28-Maio-2010
29-Maio-2010
3-Junho-2010
4-Junho-2010
5-Junho-2010

11h00 - 20h00
11h00 - 20h00
9h00 - 14h00
11h00 - 20h00
11h00 - 20h00
9h00 - 14h00

225 Chabanel Ouest
Suite 315
Montréal, québec
www.daliacollection.com

s deputados federais recusaram que a verificadora-geral do Canadá examine as suas despesas.
O gabinete interno, responsável pelas perguntas financeiras e administrativas da Câmara dos Comuns,
transmitiu um raro comunicado, no qual deixou saber
que os 533 milhões de dólares em despesas anuais
ficarão ao abrigo do público. O comunicado indicava que o pedido da verificadora-geral, Sheila Fraser,
“iria para além do alcance do seu mandato”. Sheila Fraser pediu, há quase um ano, a autorização de
examinar as despesas reclamadas pelos deputados
e os senadores. Examinações das despesas de políticos na Terra-Nova-e-Labrador, na Nova Escócia e
no Reino Unido revelaram exemplos sensacionais de
desperdício e futilidade. Sheila Fraser manteve que
não entendia fazer uma caça às bruxas e que as suas
auditorias existiam para melhorar a gestão. O gabinete interno, onde estão os deputados dos partidos e
que deliberam em segredo, indicou que já existiam
suficientes mecanismos de controlo.

O

Os alunos canadianos
conhecem mal o
“O Canadá”

U

m novo estudo deixa supor que a maior parte dos
pequenos cantores dos coros das escolas secundárias canadianas conhece mal o “O Canadá” – especialmente os do Quebeque. Um estudo efectuado pela
Universidade de Vitória indica que menos da metade
dos estudantes sondados conheciam a melodia do hino
nacional, e que apenas 67% conheciam as palavras. Professora de música, Mary Kennedy precisou que vários
estudantes se enganavam nas palavras. Por exemplo, na
versão inglesa, alguns dizem “thee” em vez de “the”,
“thy” no lugar de “our”, etc. Os coristas da Terra-Novae-Labrador são os que “brilharam” no estudo pelo seu
grau de conhecimento do hino nacional do Canadá. A
senhora Kennedy explicou que o estudo tinha sido efectuado antes dos Jogos olímpicos de Vancouver, momento em que os Canadianos impressionaram muitos estrangeiros entoando espontaneamente o seu hino nacional.
Contudo, fez observar que a exactidão das palavras ou
a precisão da entoação destes cantos não fez objecto de
uma verificação. A professora gostaria de ver as escolas
tomar mais iniciativas para assegurarem-se que os estudantes conhecem o hino nacional do seu país.

Lacunas na
integração dos
imigrantes

O

governo Charest aumentou o número de imigrantes
admitidos sem saber se o Quebeque é capaz de acolher e integrar com empregos os recém-chegados. E o seu
processo de selecção dos imigrantes comporta importantes lacunas. Cerca de um inquérito sobre dois contem erros de avaliação ou omissões, revela o verificador-geral.
Num relatório depositado na Assembleia nacional, Renaud Lachance sublinha que o ministério da Imigração
“não utiliza indicadores socioeconómicos para delimitar
a capacidade real do Quebeque em acolher e integrar
os novos imigrantes com garantias de empregabilidade”.
Sem medida ou avaliação, o governo não pode por conseguinte “assegurar-se que a província é capaz de suportar
os aumentos progressivos dos volumes de imigração”.
De acordo com dados preliminares, o Quebeque acolheu
quase 50.000 imigrantes no último ano, ou seja, cerca de
5000 a mais que em 2008. Atingiu assim o alvo máximo
que se tinha fixado. Para este ano, o alvo situa-se entre
52.500 e 55.000 imigrantes. Apenas 9% dos candidatos
seleccionados em 2009 tinham uma formação num domínio que o Quebeque privilegia. E entre 2006 e 2008,
65% dos trabalhadores qualificados seleccionados não
obtiveram colocação no seu domínio de formação.
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6 CrÓNICA

CARNEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria.
Amor: Aposte na sua relação. Que o Amor e a Felicidade
sejam uma constante na sua vida!
Saúde: Não se desleixe, cuide de si.
Dinheiro: Pense bem antes de investir o seu dinheiro.
Número da Sorte: 5
Números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Um amigo pode declarar-lhe uma paixão. Que os
seus desejos se realizem!
Saúde: Vigie a sua alimentação.
Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Número da Sorte: 48
Números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.
Amor: Momentos escaldantes a dois.
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Não gaste além das suas possibilidades.
Número da Sorte: 44
Números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Controle a impulsividade, meça as suas palavras.
Procure gastar o seu tempo na realização de coisas úteis
a si e aos outros.
Saúde: Dê mais atenção aos seus pulmões, não fume.
Dinheiro: Ponha em marcha um projecto antigo.
Número da Sorte: 21
Números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Siga com convicção o que o coração lhe diz. Que
a compreensão viva no seu coração!
Saúde: Faça uma alimentação rica em vitaminas.
Dinheiro: Momento favorável a nível profissional.
Número da Sorte: 6
Números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação.
Amor: Pode sentir que o seu amor não é correspondido,
mas é uma fase passageira. Que a sabedoria infinita esteja sempre consigo!
Saúde: Tenha cuidados com os olhos.
Dinheiro: Possível aumento inesperado.
Número da Sorte: 54
b 1, 8, 17, 21, 39, 48

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.
Amor: Tudo na vida tem uma solução, não desanime.
Que a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante na sua vida!
Saúde: Evite enervar-se.
Dinheiro: Situação financeira sem sobressaltos.
Número da Sorte: 31
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Controle a sua agressividade. Procure ter pensamentos positivos e não se deixe invadir por sentimentos
ou pensamentos negativos.
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde.
Dinheiro: Período favorável.
Número da Sorte: 73
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

SAGiTÁRiO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: acredite que é uma pessoa com um
potencial enorme. Aprenda a soltar toda essa Força e Luz
interior que desconhece.
Saúde: Cuidado com quebras de tensão.
Dinheiro: Momento favorável.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

CAPRiCóRNiO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte. Amor: Preste mais atenção à sua família. A felicidade
na sua casa depende da educação que der aos seus filhos, por isso, preste atenção à formação que lhes dá.
Saúde: Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Não faça gastos supérfluos.
Número da Sorte: 10 Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AqUÁRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)
Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.
Amor: Diga a verdade, por mais que lhe custe. Tome a
iniciativa, é você que cria as oportunidades!
Saúde: Cuide dos seus pés.
Dinheiro: Poderá planear uma viagem ao estrangeiro.
Número da Sorte: 29
Números da Semana: 5, 25, 36, 44, 47, 49

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Tendência para viver bons momentos a dois. Apesar das contingências, supere sempre as dificuldades,
vença os obstáculos e construa o seu caminho!
Saúde: Sem surpresas.
Dinheiro: Trabalhe com afinco para atingir os seus fins.
Número da Sorte: 30
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

o mexilhão
O

Presidente da República disse há dias que o destino de Portugal estaria no mar. Sempre fomos
na verdade, um povo virado para o mar. Durante séculos não fizemos outra coisa a ponto de, como assim bem disse Miguel Torga, “fizemos as descobertas
com caravelas e viemos do Ultramar em traineiras
de pesca…”. Foi pelo mar que chegamos ao mundo
desconhecido sem dele termos sabido tirar proveito,
à parte, alguns benefícios para uns quantos oportunistas que ontem, como hoje, com amigáveis complacências, se instalaram na
direcção do país e seus agregados….
Para o povo, descobriram o Fado e depois, mais tarde, o futebol. As feiras e as
procissões. E nesse engodo, escondendo
a miséria da vida num copo de tinto, na
tasca da aldeia no domingo pela manhã,
o escravizado trabalhador da terra, ia suportando as suas agruras. Melhor não seria para o embarcado. Para o que largando o cais se aventurava na pesca acima
do paralelo 50º, só, perdido na bruma do
mar da Terra Nova ou muitas vezes, mais
acima rumo a Arsuk, na Gronelândia, enfrentando os glaciares e ventos fortes, na
procura do fiel amigo: o bacalhau. Parece
ser sina nossa. Os santos da casa não fazem milagres.
Cena que se repete. É que depois de tantos anos, leiase séculos, voltados para o mar, Portugal decidiu nos
anos 80, voltar-se para terra, para a Europa, aquele
continente para o qual tanto contribuiu para o seu enriquecimento, graças às tais descobertas que despertaram o interesse e garantiram a economia dos países
que— mais pragmáticos— souberam aproveitar-se
dos nossos esforços e sacrifícios, explorando as rotas
por nós traçadas. Em Portugal opunha-se a burocracia à fome. E não mudou.
Lanterna vermelha na UE, equiparada por vários à
Grécia e à Espanha, a ameaça de corte nos financiamentos europeus obrigou o PM e o seu Ministro da
Economia a revisarem o Orçamento previsto e de se
contradizerem— mais uma vez— sem elegância, nas
decisões de equilibrarem os números tal como exigidos pelos financeiros. Foi de resto triste a caricata figura de Sócrates na TV francesa, face a um discreto e
distante primeiro-ministro francês, que não se coibiu
de lhe fazer a lição afirmando que o princípio para um
equilíbrio orçamental passa, pelo corte nas despesas
e o aumentos nos impostos. Solução fácil, no fundo,
como que a querer dizer que qualquer um poderá ser
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ministro da economia…Porque, se estivermos condenados a seguir o mesmo caminho que os gregos,
então comecemos por “envenenar”o Sócrates…
No momento de alinhavar estas linhas, Passos Coelho, novo chefe do PSD e, até há muito pouco tempo
anti-partidário de aumentos fiscais, cogitou com Sócrates uma dita solução para a crise que passa exactamente por esses caminhos. Daí, as desculpas que
apresentou aos portugueses pelo plano de austeridade
aprovado, dizendo: “Quero começar por
pedir desculpa, não porque me sinta responsável, mas as medidas hoje aprovadas representam um conjunto de medidas
duras para a maioria dos portugueses”.
Sem dúvida que as medidas são execráveis. Porém, talvez preparando já o após
crise, Teixeira dos Santos, responsável
pela Economia afirmava sobranceiro:
“Quando fazemos aquilo que tem de ser
feito para ajudar o país e para defender
a estabilidade financeira da zona euro,
tenho de pedir a compreensão dos portugueses para a necessidade destas medidas e não pedir desculpa”. É o tipo de
justificação astuta, sobretudo de quem no
Governo mais terá contribuído — voluntariamente ou não, para a situação vigente —, que
poderá em próximas legislativas, jogar a favor do autor, ao mesmo tempo que se afasta do estilo paternalista do adversário. Entretanto, enquanto uns e outros
se vangloriam de ter colmatado a brecha e recebem
os aplausos dos grandes da UE, os pequenos, sempre
os mesmos, lá terão de sacrificar uns quantos jogos
de futebol, talvez umas férias em lugar paradisíaco,
aproveitando os muitos dias de folgas de todo o género num país que não trabalha, que não produz, a
fim de corresponder ao aumento de impostos que lhe
caem em cima. De forma directa e várias outras indirectas. Apesar disso, a teimosia do nosso Pinóquio
nacional mantém as grandes obras, responsáveis pelas mudanças de percepção dos investidores. E perdida a consciência nacional, altos responsáveis e a
classe média, afundam-se na inércia e na condescendência. Se ao menos pensassem nas vagas do mar e
procurassem que no seu vai e vem, cada recuo servisse para o avanço de uma nova força, talvez acabasse
por ser apreciado porém, na forma enunciada, fica a
desagradável ironia do mar a bater na rocha, e como
sempre, quem se flagela é o mexilhão…

Raul Mesquita
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8 INTrODUçãO

De olho no Mundial
A

África do Sul construiu cinco novos estádios de futebol em preparação para a Taça do Mundo FIFA de
2010. Será a primeira vez da história
do país que a região terá estádios especialmente dedicados ao futebol. Sob o
antigo governo do apartheid, os estádios
eram construídos exclusivamente para o
rúgbi e o críquete.
A África do Sul tem pouca tradição no
futebol, em 2002 participou no Mundia
na Coreia e Japão no grupo B, sendo
eliminada na 1.ª fase da copa num grupo em que participavam as seleções da
Espanha, da Eslovênia e do Paraguai,
participou também da Copa de 1998, na
França.

Uma delegação da FIFA completou
uma primeira visita à África do Sul depois que o país foi escolhido como sede
da Taça do Mundo de 2010. Os dirigentes disseram em seguida que vários aspectos técnicos e legais foram debatidos
antes de os membros da FIFA deixarem
o país.
Um comité de quatro homens, do qual
Jordaan é um dos integrantes, foi composto para acertar a organização local.
Em meados de 2008, em virtude dos
atrasos nos preparativos com a possibilidade da África do Sul não terminar a
tempo as obras necessárias, especulouse sobre a troca da sede da Taça. Foram
cogitadas a Alemanha que possuía toda
a estrutura montada para a Taça do Mundo 2006, além da Espanha e Austrália.
Uma greve foi iniciada pelos operários
sul-africanos no dia 8 de Julho de 2009.
Obras nos estádios, rodovias, ferrovias,

aeroportos e hospitais chegaram a ser interrompidas. Os operários pediam algo
em torno de 15% de aumento salarial.
Os atrasos, que já eram evidentes ficaram mais complicados com a greve. Representantes da organização do torneio
chegaram a admitir que o cronograma
das obras poderia sofrer alterações. Em
2008 a Espanha estagiou na Serra da
Estrela ano em que ganhou o Europeu,
em pleno Tirol Austríaco, local que era
para ter sido para Portugal nesse mesmo Euro/2008 e aí teve-se a certeza que
aquele ambiente natural tão inspirador
ajudou os jogadores Espanhóis a ganharem a taça. Será que a beleza e encanto
da nossa Serra da Estrela também não
ajudará os Portugueses a ganharem um
espirito mental forte para que possam
conquistar a África do Sul?
O povo da Covilhã esteve na rua. O sol
de um sábado primaveril ajudou. A selecção foi pretexto. Bombos, acordeões,
pandeiretas e pé leve para dançar em
frente à Câmara Municipal. Compete
a Queiroz, Ronaldo e companhia não
lhes matar a ilusão na África do Sul. A
começar em Port Elizabeth, de aqui a
três semanas, contra a Costa do Marfim.
O dia em que estes e outros portugueses
dispensarão, por certo, ser os bombos...

da festa.
Brasil é favorito a vencer o Mundial e
Portugal é um forte candidato.
O estudo da PricewaterhouseCoopers
(PwC) sobre os factores determinantes
para o sucesso das equipas no Mundial
de Futebol 2010 aponta o Brasil como
o principal candidato à vitória, seguido
pela Alemanha, Itália, Argentina, Portu-
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gal e Grécia
Utilizando critérios econométricos sobre o desempenho dos países nos cam-

ses com melhor desempenho nas fases
finais do campeonato do mundo de futebol, ocupando o 19º posto, estando, nes-

peonatos do mundo de futebol, a PwC
destaca que, seguindo as estatísticas,
“o favorito tem de ser o Brasil, que é a
única equipa que já ganhou fora da sua
região e que lidera os ‘rankings’ quer do
desempenho histórico nestes torneios,
quer da tabela da FIFA”.
A Alemanha, a Itália e a Argentina
“também são fortes candidatos, com
base nos seus desempenhos históricos
nos campeonatos do mundo de futebol”,
ao passo que “Portugal e a Grécia podem também ser fortes candidatos desta
vez, devido aos seus desempenhos nos
anos recentes”.
O estudo da PwC destacou que “a riqueza vem depois da localização e da
tradição quando se projectam os potenciais vencedores do campeonato do
mundo”, que se realizará na África do
Sul a partir de junho.
“As equipas africanas deverão beneficiar da vantagem de jogarem na sua região natal”, realçam os especialistas da
consultora, que sublinham também que
“os países mais ricos não conseguem,
geralmente, melhores desempenhos do
que os seus opositores mais pobres no
futebol”.
Portugal faz parte do lote dos 20 paí-

ta altura, posicionado no terceiro lugar
do ‘ranking’ da FIFA, atrás do Brasil e
da Espanha
Música Tema
A organização do Mundial da FIFA de
futebol escolheu para a edição de 2010
do evento a musica remixada Wavin’
Flag (Bandeira ao Vento, em Português)
do cantor somaliano naturalizado canadense K’naan, como música tema oficial. A música faz parte de seu terceiro
álbum, Troubadour, sendo extremamente conhecida pelo público, por ser também umas das canções das propagandas
da Coca-Cola, patrocinadora oficial da
Taça do mundo. A música actualmente já está sendo interpretada em vários
idiomas, e o cantor já gravou uma das
versões com o artista espanhol David
Bisbal. Organizadores do evento incluiram também como outras músicas a ser
apresentadas na programação musical
do mundial a versão de “Oh África”,
do Cantor Senegalês Akon, interpretada
juntamente com a cantora Keri Hilson,
e também a música “Waka Waka” (Esto
És Afríca, em espanhol; This is África,
em Inglês), que será apresentada na cerimônia de abertura pela cantora colombiana Shakira.
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África do Sul

E

xiste um ar de optimismo cauteloso
na África do Sul enquanto a selecção nacional de futebol se prepara para
escrever o que, sem dúvida, é o capítulo
mais importante de sua curta história no
desporto. O país tem uma tarefa hercúlea pela frente.

Os últimos anos trouxeram grandes
decepções, mas os sul-africanos também demonstraram, ainda que de forma
irregular, que quando motivados são capazes de impor respeito. E não há motivação maior do que representar o país
numa Taça do Mundo da FIFA dentro
de casa. Talentoso maestro no meio do
campo, Steven Pienaar é o grande trunfo

da África do Sul: é ele quem traz a inovação e a imaginação necessárias para a
equipa. Desde a sua transferência para o
Everton, da Inglaterra, Pienaar reinventou-se e amadureceu, tornando-se um
jogador versátil e completo. Ninguém
na África do Sul discute a confiança que
ele esbanja no campo e a sua habilidade
de inspirar a selecção. As actuações na
Taça das Confederações da FIFA foram
mais um lembrete de que ele será essencial para que a África do Sul tenha
sucesso em 2010. Por outro lado, podese argumentar a favor da importância
de dois jogadores que trabalharam incansável e eficientemente com pouco
reconhecimento: os alas Siboniso Gaxa
e Tsepho Masilela.
O que eles disseram:
“Temos consciência de que é uma
honra enorme jogar uma Taça do
Mundo em casa, pois poucos jogadores
tiveram esse privilégio. Também sabemos o tamanho da tarefa que temos à
nossa frente. A Taça do Mundo é a nossa prioridade, o nosso maior objectivo. Temos que representar o nosso país
com orgulho.”

França

classificação para a África do Sul
2010 representou uma marca inédita
para a França. Afinal, pela quarta vez consecutiva o país garantiu presença na Taça
do Mundo da FIFA. Até então, os franceses nunca haviam sido tão regulares.
Considerada uma selecção de bom nível
graças a campanhas consistentes desde
1930 e à produção de grandes jogadores,
a França ganhou prestígio no final dos
anos 1990 e passou a fazer parte dos grandes do futebol mundial. A partir de agora,
ela entra em cada competição com um
objectivo claro: o de ser campeão. A seleção de Zinédine Zidane, Laurent Blanc,
Didier Deschamps e Fabien Barthez foi a
responsável pela evolução ao conquistar a
Taça do Mundo da FIFA 1998, algo que
a geração anterior não conseguira. Anos
antes, Michel Platini, Alain Giresse, Luiz
Fernandez e Jean Tigana haviam liderado
o país em campanhas históricas, mas que
se encerraram nas semifinais tanto na Espanha 1982 como no México 1986.
Apesar da queda de produção entre 2002
e 2006, a França voltou a mostrar força e
por pouco não conquistou o bicampeona-

México

D

epois de um período turbulento,
com três trocas no comando e mais
de sessenta jogadores testados, a selecção do México encontrou a estabilidade
pela mão de Javier Aguirre. O ex-treina-

dor do Atlético de Madrid montou uma
equipa de jovens talentos com estrelas
consagradas e corrigiu por completo o
rumo da selecção mexicana. Sob o comando de Aguirre, o México passou do
quinto para o segundo lugar das eliminatórias da CONCACAF, com cinco
vitórias, um empate e uma derrota. Na
África do Sul 2010, a selecção pretende
superar as oitavas-de-final, fase em que
ficou nas últimas quatro edições da Taça
do Mundo da FIFA O veterano voltou à
selecção pelas mãos de Javier Aguirre e
transformou-se num símbolo da renova-
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ção mexicana. Ao seu lado floresceram
jovens como Guillermo Ochoa, Efraín
Juárez, Andrés Guardado e Giovani dos
Santos, que, junto com o capitão Rafael
Márquez, serão a base da selecção mexicana nesta África do Sul 2010. Javier
Aguirre é o técnico mexicano mais vitorioso dos últimos anos. Depois de ser
campeão nacional com o até então desconhecido Pachuca em 1999, o treinador
assumiu a selecção mexicana numa situação desesperadora nas eliminatórias
para a Coreia/Japão 2002. O técnico não
só conseguiu classificar o país, como o
levou às oitavas-de-final da competição
depois de cair num grupo com Itália,
Irlanda e Equador. Depois da competição, classificou o Osasuna para a Liga
dos Campeões da UEFA na temporada
2005-2006.
O que eles disseram
“Estou tranquilo. Sempre que cumpro
com o objectivo para o qual fui contratado fico com a sensação de não ter
decepcionado as pessoas que confiaram
em mim. Estou contente e orgulhoso.
Quando cheguei estávamos em quinto
lugar e a nove pontos do líder. Agora
estamos no Mundial.”

Uruguai

A

P
to na Alemanha, perdendo o título para a
Itália na decisão por penaltes. Mesmo sem
contar com Zidane desde o fim daquela
Taça, o país não perdeu a condição de potência mundial graças à constante revelação de jogadores -como os casos mais recentes de Franck Ribéry, Karim Benzema
e Yohann Gourcuff. Desde que assumiu o
comando da selecção, Raymond Domenech nunca alcançou a unanimidade entre
os simpatizantes franceses. Exaltado pela
facilidade em comunicar com os jogadores, ele foi criticado exactamente por não
conseguir unir o grupo na decepcionante
participação na Euro 2008.
O que eles disseram:
“O objectivo era a classificação. Sabíamos que não seria fácil, mas nunca duvidei da possibilidade. Há dois anos vínhamos sofrendo, mas ninguém nunca deixou
de acreditar e havia motivos para isso.”

oucos países possuem uma história
futebolística tão rica como o Uruguai. Podemos imaginar a sua equipa
como uma das maiores potências do
mundo nesta modalidade desportiva,
e esta nação, que tem, apenas, mais
ao menos três milhões de habitantes,
pode orgulhar-se de ter ganho vários
títulos mundiais, continentais e olímpicos neste desporto. Mas esta tradição
de excelência pertence a um passado
cada vez mais longe, como testemunha a realidade seguinte: o Uruguai
participou apenas em duas das cinco
finais deste campeonato da Copa do
Mundo da FIFA. É precisamente com
intenção de corrigir este objectivo, que
se pretendem restabelecer as tradições
antigas de Oscar Tabárez, que dirigiu
a selecção “charrua” da Itália 1990, e
que voltou ao comando desta equipa.
Com sucesso. O Maestro erigiu uma
equipa composta em grande parte de
jovens jogadores que, além de evoluírem nos melhores campeonatos europeus, têm muita ambição para vencer

a Copa do Mundo. Com Diego Forlán
e Luis Suárez na direcção, a Celestial
terá como objectivo na África do Sul
fazer o melhor possível nesta prova suprema, que durante os últimos 20 anos,
apenas tentaram passar a primeira fase
de qualificação na Copa do Mundo.
O que eles disseram
“Estas qualificações foram obtidas
com bastante trabalho, sobretudo os
jogos em Montevideu. Felizmente, a
Copa do Mundo não tem lugar no Uruguai! Mais seriamente, deveremos absolutamente progredir para ter um bom
êxito neste grande torneio que vai realizar-se na África do Sul. Qualidades,
temos. Agora, devemos prová-las”.

10 grUPO B

argentina

I

ndependentemente do sofrimento
para conseguir a classificação, a seleção argentina chega à Taça do Mundo
da FIFA África do Sul 2010 com grandes intenções de alevantar. Campeões
de 1978 e 1986, os argentinos estão há
24 anos sem conquistar o título mais
cobiçado do futebol e querem reencon-

trar a glória pelas mãos do maior ídolo
da história do desporto nacional: Diego
Armando Maradona. Desta vez o excamisa dez estará no banco, de onde
comandará vários astros do futebol internacional.

Grécia

s

ob o comando do alemão Otto Rehhagel, a Grécia vem se superando em
cada dia. Primeiro, veio o surpreendente
título na Euro 2004. Agora, pela segunda
vez na história, a selecção classificouse para a Taça do Mundo da FIFA. Por
isso, os gregos têm razões de sobra para
se sentirem orgulhosos. Mesmo após terem ficado de fora da Alemanha 2006 e

de serem eliminados já na primeira fase
da Euro 2008, quando defendiam o título
do torneio, mantiveram a confiança no
trabalho do experiente técnico. Ele, por
sua parte, não decepcionou: conseguiu
levar o país de volta a um Mundial depois de 16 anos de ausência. Experiência é o que não faltará à Grécia na Taça
do Mundo da FIFA 2010. A selecção
contará com duas peças-chave: Sotirios
Kyrgiakos, jogador que mais tempo actuou pela selecção nas eliminatórias, e o
meio-campista Giorgios Karagounis, capitão do grupo. No ataque, estarão The-

Maradona conta com vários remanescentes do grupo que chegou às quartasde-final na Alemanha 2006. Além disso, tem o craque Lionel Messi como
titular. Os demais jogadores que formam o plantel argentino conquistaram
diversos títulos nas categorias de base,
mas ainda esperam um triunfo com a
selecção principal, que não conquista
nada desde a Taça América de 1993
— uma dívida que certamente tentarão
saldar.
O que eles disseram:
“Digo aos meus jogadores que 30
dias de sacrifício para beijar a taça
não é nada na vida de um homem.
Conseguir isso é tocar o céu com as
mãos. Participei em Taças do Mundo
e cheguei a duas finais. Sei como fazer,
como orientar o grupo e como treinar
os jogadores. Tenho crédito para falar
do tema. Não cheguei em oitavo, nono,
nem fui eliminado na primeira fase. De
alguma coisa eu entendo.”

ofanis Gekas, artilheiro das eliminatórias
da Europa com dez golos, e o experiente
Angelos Charisteas, que marcou quatro.
Na África do Sul, os gregos com certeza
tentarão apagar a fraca actuação que tiveram nos Estados Unidos 1994. Naquele
ano, voltaram para casa após serem goleados pela Argentina e pela Bulgária por 4
a 0, perderem com a Nigéria por 2 a 0 e
saíram da competição sem nenhum golo
marcado.
Aos 72 anos, Otto Rehhagel vai disputar a sua primeira Taça do Mundo em
2010 e será o treinador mais velho da
competição. Com uma trajectória de sucesso como técnico na Alemanha, hoje
ele vive o auge da carreira no comando
da selecção grega. O “Rei Otto”, como
é chamado, conseguiu levar a Grécia de
volta à elite do futebol seis anos depois
da conquista do único título europeu do
país e 16 após a sua última participação
em um Mundial. Em 2001, Rehhagel
assumiu o cargo quando a Grécia era
considerada uma selecção secundária na
Europa. Até aquele ano, o país só havia
conseguido classificar-se para um Mundial e para uma Euro. Três anos depois,
ele conduziu os gregos ao posto mais alto
do futebol europeu com a conquista do
título continental em Portugal.

Nigéria

A

expectativa em torno da Nigéria
para a Taça do Mundo da FIFA
África do Sul 2010 diminuiu, mas até
pouco tempo atrás ela era considerada
a selecção africana com mais chances
de finalmente chegar entre as quatro

melhores no Mundial.
Apesar de ter somado apenas um ponto nos últimos cinco jogos que disputou
pela Taça do Mundo da FIFA e de ter ficado de fora da Alemanha 2006, o país
mais populoso do continente parece ser
um perigoso azarão que tem pouco a
perder diante das melhores equipas do
mundo.
Foi dessa forma que o país chegou
aos Estados Unidos 1994, quando goleou a futura semifinalista Bulgária por

coreia do Sul

s

elecção asiática mais assídua da
Taça do Mundo da FIFA, a Coreia
do Sul detém também o melhor histórico do continente na competição. Os
guerreiros taeguk, como são chamados,
esperam mais uma vez transferir o domínio na região ao nível internacional
quando o pontapé inicial for dado na
África do Sul 2010. Os sul-coreanos
foram classificados para a sua sétima
edição consecutiva, mas a estrada desta
vez acabou sendo mais tortuosa do que
se esperava. Apesar de uma série de
actuações apagadas
na terceira fase, a
selecção conseguiu
vencer o grupo após
dois empates sem
golos com a Coreia
do Norte.
Na etapa final, a vizinha provou ser
uma verdadeira pedra no sapato, e as
duas selecções ficaram no 1 a 1 em Xangai. A Coreia do Sul, porém, recuperou
com estilo, vencendo os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita antes de
um empate crucial de 1 a 1 com o Irã em
Teerão. A selecção então conseguiu enfim vencer o clássico coreano em casa,
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3 a 0 no jogo de estreia, mas parou nas
oitavas-de-final com a derrota de 2 a 1
sofrida diante da Itália.
Foi nessa edição que os nomes de
Sunday Oliseh, Victor Ikpeba, JayJay Okocha e Finidi George viraram
sinónimos da emergente geração do
explosivo futebol africano. Apesar de
ter classificado a seleção para a Taça
do Mundo da FIFA, Shaibu Amodu
não resistiu no comando e foi demitido
logo após o término da Taça das Nações Africanas 2010, na qual a equipa
terminou na terceira posição.
Para o seu lugar, a Confederação de
Futebol trouxe o sueco Lars Lagerback, que comandou a Suécia na Coreia
do Sul/Japão 2002 e na Alemanha 2006
ao lado de Tommy Soderberg.
O que eles disseram:
“Sabemos que teremos trabalho na
Taça do Mundo. Temos pela frente equipas fortes como a Argentina e
jogadores como (Lionel) Messi. Será
importante provar que podemos jogar
contra os melhores.”
completando a missão com um triunfo
por 2 a 0, como visitante, nos Emirados
Árabes.
Ainda que tenha sido o primeiro país
asiático a disputar a competição, em
1954, a Coreia do Sul levou mais de três
décadas para reaparecer entre os grandes
do futebol mundial, o que só ocorreu no
México 1986. Os sul-coreanos tornaramse então figurinha carimbada no torneio,
mas a primeira vitória só passou de sonho
a realidade em 2002, quando os coanfitriões se estrearam
vencendo a Polônia
por 2 a 0, antes de
baterem Portugal por
1 a 0 e avançarem às
oitavas-de-final. Na
última fase eliminaram Itália e Espanha
para chegarem às semifinais, quando perderam por 1 a 0 com Alemanha. Quatro
anos depois, a história foi bem diferente,
com um fim prematuro ainda na fase de
grupos.
O que eles disseram:
“Esse será o último capítulo da minha
carreira no futebol. Colocarei todas as
minhas energias para conquistar bons
resultados na Taça do Mundo.”

A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 19 DE MAiO DE 2010

inglaterra

A

chamada “geração de ouro” do
futebol inglês fracassou na Euro
2004 e na Taça do Mundo da FIFA Alemanha 2006. Portanto, para alguns dos
jogadores mais famosos do planeta, é
possível que a África do Sul 2010 represente a última chance de conquistar
a glória e o reconhecimento internacional.
A contractação de Fabio Capello parece ter trazido um vigor renovado
para os astros da selecção inglesa, muitos dos quais têm algo a provar após
actuações sem brilho em momentos
importantes sob o comando de SvenGoran Eriksson e Steve McClaren. O
Mundial acontecerá durante o inverno
sul-africano, em condições às quais os

jogadores e o estilo de jogo da Inglaterra devem se adaptar bem. Desta vez,
portanto, será difícil encontrar desculpas se Wayne Rooney e companhia decepcionarem mais uma vez.
Liderando a selecção tanto em termos
de golos quanto de comprometimento, Wayne Rooney é a maior ameaça
da Inglaterra no ataque: o ídolo do
Manchester United balançou a rede
nove vezes em nove jogos. A dupla do

argélia
meio-campo Frank Lampard e Steven
Gerrard também contribuiu, marcando
respectivamente quatro e três gols. O
espigado Peter Crouch aproveitou bem
as oportunidades limitadas que teve e
balançou as redes quatro vezes em quatro jogos, enquanto o companheiro do
Tottenham, Jermain Defoe mostrou o
seu talento com três golos em apenas
135 minutos em campo.
Campeão italiano com o Milan, a
Roma e a Juventus e bicampeão espanhol com o Real Madrid, o disciplinador Capello não perdeu tempo e instituiu uma ética de trabalho e um espírito
de equipa renovados num plantel inglês
recheado de grandes astros e, dizem, de
grandes egos também. A classificação
para a África do Sul 2010 com duas
rodadas de antecipação e uma única
derrota nas eliminatórias foram demonstrações claras do impacto causado pelo treinador italiano num período
relativamente curto de tempo.
O que eles disseram:
“Acho que colocamos as cartas na
mesa, de certa forma. Desde que o
novo técnico chegou, trabalhamos arduamente e a nossa confiança aumentou muito por conta da maneira como
o time vem jogando. A partida de hoje
resume o que foi a nossa campanha.
Demos o primeiro passo e conseguimos a vaga, mas ainda temos um longo
caminho a percorrer.”

eslovénia

C

om uma população de apenas dois
milhões de pessoas, a pequenina
Eslovénia teve que brigar com adversários muito maiores para
assegurar uma vaga na
Taça do Mundo da FIFA.
Quando se leva em conta
que a equipa superou a Polônia, a República Tcheca
e, para completar, a Rússia
(com seus 142 milhões de
habitantes) e conquistou
um lugar na África do Sul,
o feito transforma-se quase num milagre. A participação no torneio de 2010
será apenas a segunda do jovem futebol
esloveno na história do maior evento do
planeta, mas a selecção está determina-

da a levar adiante a dura batalha contra
o improvável e surpreender mais uma
vez no momento em que estiver diante
dos melhores do mundo.
O que eles disseram:
“Para um país pequeno
como o nosso, a classificação para a Taça do
Mundo é uma conquista
incrível. Antes do início
das eliminatórias, ninguém dava nada por essa
jovem selecção. Mas agora os jogadores e todo o país estão orgulhosos do nosso sucesso. Queremos
mostrar que, sendo um país pequeno
como somos, podemos competir com
os melhores.”

F

oi preciso esperar 24 anos para rever a Argélia na Taça do Mundo da
FIFA. Desde a participação no México
1986, o país só brilhou na conquista da
Taça das Nações Africanas em 1990 e
enfrentou um longo e complicado período antes de iniciar a volta por cima no
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início dos anos 2000. Hoje, a selecção
apresenta-se novamente como uma das
forças do futebol mundial e tem a ambição de transformar 2010 num momento
histórico para a nação. Autor do golo
da classificação, Antar Yahia é um dos
pilares da defesa argelina. Ele compõe
o sector com Madjid Bougherra, Nadir
Belhadj e com Lounes Gaouaoui, que
tem realizado disputas interessante no
posto de titular com Fawzi Chaouchi.
Mas é certamente no meio-campo que
estão os maiores destaques da selecção. Além do capitão Yazid Mansouri,
conhecido como implacável marcador,
Karim Ziani e Mourad Meghni participam activamente na criação e na
chegada do ataque. Embora seja origi-

nalmente um atacante, Karim Matmour
tem mostrado boa adaptação à defesa e,
pouco a pouco, vem se afirmando como
um excelente lateral-direito.
Depois de uma modesta carreira como
jogador na Argélia e na França, Rabah
Saâdane logo se tornou treinador e teve
como primeiro cargo a direcção das
categorias de base do país. Mais tarde participou na comissão técnica que
classificou a selecção principal para o
Mundial da FIFA Espanha 1982. Já em
1986, Saâdane chegou ao México como
treinador, mas acabou pagando um preço alto pelo fraco desempenho dos argelinos. Nos anos que se seguiram, voltou
ao comando em três ocasiões, em 1999,
entre 2003 e 2004 e, finalmente, em
2007, seguindo na função até o momento. Nos clubes que dirigiu, destacou-se
pela conquista da Liga dos Campeões
da África com o Raja Casablanca, em
1989, e da Liga dos Campões Árabes
com o Sétif, em 2007.
O que eles disseram:
“A classificação fez com que o país
retornasse com força ao cenário mundial. É uma felicidade incrível e uma
honra ser um dos responsáveis por
isso. Fico emocionado ao ver a alegria
que demos ao nosso povo. É um óptimo
exemplo para a juventude do país.”

om a eficiência de costume, os Estados Unidos classificaram-se para
a Taça do Mundo da FIFA África do Sul
2010 ao terminarem em primeiro lugar
no hexagonal final das eliminatórias da
América do Norte, América Central e
Caribe. Com um trabalho estruturado
liderado por Bob Bradley, a selecção
norte-americana teve poucos momentos de angústia na caminhada rumo à
maior competição do futebol mundial.
Com uma base de jogadores que actuam nos mais importantes palcos do
planeta somada a uma jovem geração,
os americanos tentarão manter o excelente nível apresentado na Taça das
Confederações da FIFA África do Sul
2009, quando surpreenderam o mundo
ao ficarem no segundo lugar. Há vários
anos a selecção dos Estados Unidos e o
nome de Landon Donovan estão directamente ligados. Desde muito jovem,
o armador do Los Angeles Galaxy fez

as suas melhores apresentações com a
camisa americana. Não restam dúvidas
de que ele será um jogador muito importante na África do Sul 2010. Ao lado
dele estarão os astros Oguchi Onyewu,
Michael Bradley, Jozy Altidore, Clint
Dempsey e o goleiro Tim Howard.
O que eles disseram:
“Estamos muito orgulhosos por terminarmos o hexagonal final na liderança.
Foi um grande esforço que exigiu uma
grande determinação por parte do nosso grupo. Cada vez que entrávamos no
relvado falávamos em mostrar para o
mundo do que somos capazes, e acredito que conseguimos.”

estados Unidos

C
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Calendário mundial África do Sul 2010
1
2
17
18
33
34
3
4
19
20
35
36

11/06
11/06
16/06
17/06
22/06
22/06
12/06
12/06
17/06
17/06
22/06
22/06

10:00
14:30
14:30
14:30
10:00
10:00
10:00
07:30
10:00
07:30
14:30
14:30

grUPO A
África do Sul VS méxico
Uruguai VS frança
África do Sul VS Uruguai
frança VS méxico
méxico VS Uruguai
frança VS África do Sul
grUPO B
Argentina VS Nigéria
Coreia do Sul VS grécia
grécia VS Nigéria
Argentina VS Coreia do Sul
Nigéria VS Coreia do Sul
grécia VS Argentina
grUPO C
Inglaterra VS eUA
Argélia VS eslovênia
eslovênia VS eUA
Inglaterra VS Argélia
eslovênia VS Inglaterra
eUA VS Argélia
grUPO D
Alemanha VS Austrália
Sérvia VS gana
Alemanha VS Sérvia
gana VS Austrália
gana VS Alemanha
Austrália VS Sérvia
grUPO e
Holanda VS Dinamarca
Japão VS Camarões
Holanda VS Japão
Camarões VS Dinamarca
Dinamarca VS Japão
Camarões VS Holanda
grUPO f
Itália VS Paraguai
Nova Zelândia VS eslováquia
eslováquia VS Paraguai
Itália VS Nova Zelândia
eslováquia VS Itália
Paraguai VS Nova Zelândia
grUPO g
Costa do marfim VS Portugal
Brasil VS Coreia do Norte
Brasil VS Costa do marfim
Portugal VS Coreia do Norte
Portugal VS Brasil
Coreia do Norte VS Costa do marfim
grUPO H
Honduras VS Chile
espanha VS Suíça
Chile VS Suíça
espanha VS Honduras
Chile VS espanha
Suíça VS Honduras
OITAVOS De fINAl
1º A VS 2º B
1º C VS 2º D
1º D VS 2º C
1º B VS 2º A
1º e VS 2º f
1º g VS 2º H
1º f VS 2º e
1º H VS 2º g
QUArTOS De fINAl
Vencedor 53 e 54
Vencedor 49 e 50
Vencedor 52 e 51
Vencedor 55 e 56
meIAS De fINAl
Vencedor 58 e 57
Vencedor 59 e 60

5
6
22
23
37
38

12/06
13/06
18/06
18/06
23/06
23/06

14:30
07:30
10:00
14:30
10:00
10:00

7
8
21
24
39
40

13/06
13/06
18/06
19/06
23/06
23/06

14:30
10:00
07:30
10:00
14:30
14:30

9
10
25
26
43
44

14/06
14/06
19/06
19/06
24/06
24/06

07:30
10:00
07:30
14:30
14:30
14:30

11
12
27
28
41
42

14/06
15/06
20/06
20/06
24/06
24/06

14:30
07:30
07:30
10:00
10:00
10:00

13
14
29
30
45
46

15/06
15/06
20/06
21/06
25/06
25/06

10:00
14:30
14:30
07:30
10:00
10:00

15
16
31
32
47
48

16/06
16/06
21/06
21/06
25/06
25/06

07:30
10:00
10:00
14:30
14:30
14:30

49
50
51
52
53
54
55
56

26/06
26/06
27/06
27/06
28/06
28/06
29/06
29/06

10:00
14:30
10:00
14:30
10:00
14:30
10:00
14:30

57
58
59
60

02/07
02/07
03/07
03/07

10:00
14:30
10:00
14:30

61 06/07
62 06/07

14:30
14:30

63 10/07

14:30

3º e 4º lUgAr
Derrotado 61 e 62

64 11/07

14:30

fINAl
Vencedor 61 e 62

14 GRUPO D

Alemanha

O

tricampeão mundial Alemanha viaja à África do Sul na condição de
eterna favorita e cheia de planos ambiciosos e de expectativas. O país conquistou o título em 1954, na Suíça, em 1974,
jogando em casa, e em 1990, na Itália.
Agora, a selecção comandada pelo téc-

nico Joachim Löw prepara-se para tentar
conquistar o troféu pela quarta vez no
Mundial da FIFA 2010. A equipa combina uma vasta experiência com muita
disciplina táctica, e os jogadores estarão
motivados pela excelente campanha que
fizeram nas Eliminatórias. O país foi vice-campeão mundial na edição do Japão
e da Coreia do Sul, em 2002, terceiro colocado jogando em casa em 2006 e vicecampeão europeu em 2008, na Áustria e
na Suíça. Após esses resultados, Michael

Austrália

Após uma ausência de 32 anos, a Austrália voltou com muita disposição na
Taça do Mundo da FIFA 2006. O país
chegou à segunda fase e só foi eliminado com um golo no último minuto pela
Itália, que viria a conquistar o título
mundial. Agora sob o comando do
holandês Pim Verbeek, a selecção
australiana conta com vários remanescentes da Alemanha 2006 num
grupo calejado e experiente.
Diferentemente de quatro anos atrás,
quando se classificou pela Oceania
depois de uma repescagem dramática
contra o Uruguai, a preparação dos
australianos desta vez foi bem diferente, com uma longa campanha de
um lado a outro da Ásia.
O que eles disseram:
“Temos que chegar lá e ir melhor
do que na última vez. Acho que você

Ballack quer finalmente levantar a taça
pelo seu país. Com isso, o capitão da selecção alemã estaria não apenas coroando
a sua brilhante carreira, mas também se
colocaria ao lado de Fritz Walter, Franz
Beckenbauer e Lothar Matthäus - capitães da Alemanha em cada um dos seus
títulos mundiais. Ao lado de Ballack, as
esperanças recaem sobre o artilheiro Miroslav Klose, para quem já se tornou rotina fazer uma excelente Taça do Mundo
da FIFA, e também sobre Philipp Lahm,
Bastian Schweinsteiger e Lukas Podolski, antigas promessas germânicas que
hoje estão entre os principais jogadores
do país.
O que eles disseram:
“A Alemanha conquistou muitos títulos
no passado e essas conquistas inspiram
as novas gerações. Basta nos lembrarmos do retrospecto da Alemanha nas
grandes competições. Fomos campeões
mundiais em 1954, 1974 e 1990 e campeões europeus em 1972, 1980 e 1996,
além de também termos sido vice-campeões em várias ocasiões. De certa forma, aprendemos desde a infância que a
Alemanha é sempre capaz de chegar à final. Certamente estamos entre os países
com oportunidades de brigar pelo título.
Após ficarmos na terceira colocação na
última Taça do Mundo e sermos vicecampeões europeus, o objectivo agora é
chegar à final e conquistar a taça.”

precisa de objectivos na vida, e os jogadores têm que fazer o mesmo. Queremos
chegar mais longe do que fomos na última Taça do Mundo e faremos o possível
para alcançar essa meta.”

Sérvia

A

primeira vez que a Sérvia entrou
em campo como um país independente foi apenas no dia 16 de Agosto
de 2006, quando enfrentou a República Tcheca e venceu por 3 a 1. Mas os
sérvios já fizeram parte de duas outras
selecções, hoje desmembradas: Iugos-

Gana

Ú

nica selecção africana a passar
da fase de grupos do Mundial da
FIFA Alemanha 2006 e primeira a classificar-se para a África do Sul 2010,
Gana está ansiosa para provar ao mundo que é a maior força
do continente.
Embora se estejam
preparando para aquela
que será apenas a sua
segunda participação
na maior competição
do futebol mundial, os
ganeses já desfrutaram
de um considerável
sucesso em todas as
categorias do futebol
internacional. No seu
currículo de títulos estão quatro Taças das
Nações Africanas, apesar de a última ter sido
em 1982, assim como
dois títulos da Taça
do Mundo Sub-17 da
FIFA. Para completar,
em Outubro de 2009 o país tornou-se
o primeiro representante africano a
conquistar a Taça do Mundo Sub-20
da FIFA com uma vitória nos penaltes
contra o Brasil.
Com a experiência adquirida na campanha de 2006, quando derrotou a
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lávia e Sérvia e Montenegro. A primeira participou em nove edições no
Mundial da FIFA, entre 1930 e 2002, e
foi duas vezes vice-campeão da Euro.
Na Alemanha 2006, já como Sérvia e
Montenegro, o país acabou perdendo
os três jogos do grupo e foi eliminado
na primeira fase. Enquanto Iugoslávia e Sérvia e Montenegro
usavam camisas azuis, a Sérvia adoptou o vermelho, além
do apelido Beli Orlovi (Águias
Brancas).
O que eles disseram
“Estamos emocionados por
termos garantido a vaga para
a África do Sul. Provamos que
somos uma grande selecção.
Estou certo de que daremos o
nosso melhor e não vamos decepcionar os torcedores na Taça
do Mundo.”

República Tcheca e Estados Unidos e
perdeu com a Itália e Brasil, os ganeses
estão prontos para serem uma ameaça
ainda maior na primeira Taça do Mundo da FIFA disputada na África.

O que eles disseram:
“A selecção está com fome de bola
para disputar a competição de novo.
Os meus jogadores estão cientes do
que podem alcançar, e temos qualidade para ir longe. Estou muito confiante
com o futuro.”

grUPO e
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Holanda

C

om a Holanda, não existe meio termo: ou a equipa realiza uma boa
campanha, ou fica anos sem brilhar. Na
África do Sul, a selecção tentará acabar
com essa irregularidade e subir um degrau
em relação a 1974 e 1978, quando perdeu as finais da Taça do Mundo da FIFA
respectivamente com a Alemanha, por 2
a 1, e com a Argentina, por 3 a 1, após
dolorosa prorrogação. Nas eliminatórias,
porém, a seleção liderada por Arjen Robben e Dirk Kuyt foi perfeita e agora pode
apoiar-se na história para sonhar com uma
boa campanha na África do Sul. O último

país a garantir um lugar na edição da Taça
do Mundo da FIFA sem perder pontos foi
a Alemanha, em 1982, e os alemães chegaram à decisão do torneio. Os holandeses não escondem que as ambições são
grandes para 2010 e, mais uma vez, possuem - ao menos no papel - as armas que
permitem pensar desta forma.

camarões

A

pesar de terem perdido um pouco do
brilho desde que surpreenderam o
mundo na Taça do Mundo da FIFA 1990,
os camaroneses definitivamente não podem ser subestimados na África do Sul
2010. Camarões é um autêntico representante do melhor do futebol africano, e isso
reflecte-se na posição ocupada pelo país
no ranking da FIFA: 11ª, a melhor do continente. Camarões já esteve cinco vezes no
Mundial, um recorde na África. Na Itália
1990, conseguiu chegar às quartas-de-final, marca somente igualada pelo Senegal,
em 2002. Mas, desde aquela campanha
vitoriosa, nunca mais passou da primeira fase. Nas três últimas participações, o
país ganhou apenas uma das nove partidas
que disputou. Além disso, ficou de fora
da Alemanha 2006 ao perder um pénalte
no final do último jogo das eliminatórias,
contra o Egipto. Mas o longo caminho até
à África do Sul 2010 deu um novo ímpeto
à selecção. Por isso, a torcida espera que
este grupo repita o feito da geração de
Roger Milla e François Oman-Biyik, que
entrou para a história em 1990.

Dinamarca

A

Dinamarca está de volta à elite do
futebol mundial. Após ficar de fora
da Alemanha 2006 e da Euro 2008, realizada na Áustria e na Suíça, o país, que
foi um dos fundadores da FIFA, conseguiu obter de forma espetacular a vaga
para a África do Sul 2010. A selecção
costuma ter um bom rendimento na

maior competição do futebol mundial
e terá mais uma ocasião de mostrar a
sua força no ano que vem. O país já
chegou duas vezes às oitavas-de-final e
uma vez às quartas-de-final da Taça do
Mundo da FIFA, além de muitas tentativas sem resultado nas Eliminatórias.

Japão

C

ampeão de três das últimas cinco
Taças da Ásia e dono de um dos
elencos mais fortes do futebol do continente, o Japão chega com grandes ambições à Taça do Mundo da FIFA África
do Sul 2010 - que será a sua quarta participação no torneio. O objectivo principal desta vez é superar a decepcionante
campanha na Alemanha 2006, quando
os samurais azuis foram eliminados na
primeira fase após a derrota por 3 a 1
com a Austrália, o empate a 0 a 0 com

a Croácia e a retumbante goleada por 4
a 1 sofrida contra o Brasil. A tarefa, porém, será mais difícil sem o ex-central
de Roma Hidetoshi Nakata, que pendurou as botas aos 29 anos e vai desfalcar
a selecção pela primeira vez após ter
disputado as edições da França 1998,
Coreia/Japão 2002 e Alemanha 2006.

itália

A

ctual campeão mundial, a Itália
entrará novamente como candidata a repetir o feito na Taça do Mundo
da FIFA África do Sul 2010. Única, ao
lado do Brasil, a conquistar dois títulos
consecutivos, a selecção comandada
por Marcello Lippi sonha em voltar a
fazer história, como em 1934 e 1938.

O que eles disseram:
“Nenhuma selecção é superior à Itália. Não quero dizer que somos melhores que os outros, mas posso afirmar
que não somos inferiores a ninguém.”

Nova Zelândia

D

epois de uma desastrosa campanha
quatro anos atrás, a Nova Zelândia
reabilitou-se sob o comando do técnico Ricki Herbert e classificou-se para
a Taça do Mundo da FIFA quase três
décadas depois da estreia, na edição da
Espanha 1982. Herbert e o seu auxiliar
Brian Turner foram figuras importantes naquela campanha e agora dirigem
a selecção do país. A dupla armou uma
defesa compacta que o Bahrein, quinto
colocado das eliminatórias asiáticas,
não foi capaz de superar durante os 180
minutos da repescagem. Quatro anos
depois de serem eliminados pelas Ilhas
Salomão, os neozelandeses venceram a
Taça das Nações da Oceania e garantiram assim a vaga na Taça das Confederações da FIFA 2009, onde tiveram
uma apresentação respeitável após a
fraca estreia diante do campeão europeu, Espanha. A dramática vitória sobre o Bahrein na decisão da vaga para a
África do Sul 2010 uniu o país do rúgbi
em torno da selecção de futebol como
nunca antes na história, resultando no
recorde de público nacional para o jogo
decisivo na capital Wellington.

paraguai
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Depois de fazer a melhor campanha da
sua história nas Eliminatórias, o Paraguai
chega à quarta Taça do Mundo da FIFA
consecutiva com a intenção de provar de
que está à altura das grandes selecções do

continente. O selecionado alvirrubro do
técnico argentino Gerardo Martino parece estar pronto para rectificar o que os
antecessores insinuaram na França 1998
e na Coreia/Japão 2002, competições das
quais o Paraguai foi eliminado por duas
das finalistas daquelas edições do torneio
- França e Alemanha, respectivamente.
A actual selecção paraguaia demonstra
a sua habitual força defensiva, mas tem
a vantagem de contar com jogadores potentes e habilidosos no ataque, capazes
de ameaçar qualquer defesa. Esta pode
ser a maior diferença entre este grupo e
aquele que não passou da primeira fase
na Alemanha 2006. Vários jogadores
que sofreram aquele revés parecem ter
aprendido a lição e estão prontos para se
vingarem em solo sul-africano.

eslováquia

s

em nunca ter participado numa
competição internacional oficial, a
Eslováquia tenta recuperar as glórias
do seu passado tchecoslovaco desde
que se tornou uma nação independente,
em 1993. Embora não tenha muitos nomes imponentes, a selecção tem mostrado um progresso constante, que traz
consigo muitas esperanças para 2010.

16 grUPO g

Brasil

uma Taça do Mundo da FIFA, dizer que o Brasil chega como favorito é quase uma redundância. Para
os donos de cinco títulos mundiais,
não existe opção que não a de brigar
por mais uma estrela para a
camisa amarelinha. Com alguém que defendeu a Selecção como jogador em três
Mundiais, o técnico Dunga
sabe a pressão que o aguarda: qualquer resultado que
não o hexacampeonato tem
grande oportunidade de ser
considerado fracasso.
As estrelas
Não é fácil apontar um ou outro nome
num país com tanto talento, mas o ano

de 2009 serviu para rectificar a importância de alguns jogadores como
o goleiro Júlio César, retrato da forte
defesa. A campanha na Taça das Confederações da FIFA também consagrou
Kaká, que assumiu a condição de líder e levou a Bola
de Ouro da Adidas, e Luís
Fabiano, artilheiro com cinco golos, incluindo dois na
victória por 3 x 2 sobre os
Estados Unidos na final.
O que eles disseram:
“Temos que aprender a viver com a condição de favoritos. Não
podemos deixar que isso se torne algo
negativo, como já aconteceu em anos
anteriores.”

A

também a última da selecção entre os
grandes do futebol mundial, após a qual
se seguiu um longo período sem glórias.
Foram cerca de 30 anos de anonimato
até que, na última década, a sorte futebolística do país retomou o rumo. Além
de o seleccionado feminino atropelar
as adversárias no cenário internacional em todas as categorias, os rapazes
chegaram perto da classificação na Alemanha 2006 e depois conquistaram um
lugar na África do Sul 2010 para porem
fim ao hiato de 44 anos fora da Taça do
Mundo da FIFA.
O que eles disseram:
“Voltar para a Taça do Mundo 44
anos depois de alcançar as quartasde-final na Inglaterra 1966 foi resultado do trabalho duro. É muito provável
que a gente enfrente selecções europeias, mais uma vez, na África do Sul
e espero conseguir repetir as proezas
dos nossos antepassados.”

N

coreia do Norte

pós sair das sombras e alcançar impetuosamente a última fase das eliminatórias asiáticas, a Coreia do Norte
desafiou o improvável e assegurou uma
das quatro vagas automáticas do continente para a Taça do Mundo da FIFA
África do Sul 2010. De certo modo, os

norte-coreanos fizeram jus à reputação
de zebra asiática que ganharam ao chegarem às quartas-de-final na Inglaterra
1966. A participação surpreendente foi

costa do Marfim

s

e existe uma selecção africana que
pode ir longe na Taça do Mundo
da FIFA África do Sul 2010, provavelmente é a Costa do Marfim. Não é
de se estranhar: o país conta com jogadores de altíssimo nível e, além disso,
precisa de se autoafirmar depois de ter
sido eliminado na primeira fase da Alemanha 2006.
Naquele ano, os marfinenses caíram
em um grupo bastante difícil e perderam os dois primeiros jogos para as

poderosas Argentina e Holanda por 2 a
1. Só venceram a Sérvia e Montenegro,
por 3 a 2, virando uma partida que perdiam por dois golos.
Agora, Didier Drogba e companhia
estão mais experientes e, se tiverem
um pouco mais de sorte na definição do
grupo, darão muito trabalho aos adversários, já que, nesta Taça do Mundo da
FIFA, estarão lutando para consolidar a
sua reputação no cenário mundial.

portugal
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O

vice-campeonato no Euro 2004 e
o quarto lugar na Taça do Mundo
da FIFA Alemanha 2006 demonstram o
alto nível do futebol de Portugal nos últimos anos. No entanto, os portugueses
nunca ganharam uma competição na
sua história, nem passaram das meiasfinais do Mundial. Por isso, na África
do Sul 2010, com uma equipa talentosa
como a que têm os portugueses, a meta
não pode ser outra: conquistar o título.
Para superar esse desafio, Portugal
contará com a experiência de Carlos
Queiroz no comando da selecção. Nascido em Moçambique, o técnico é um
profundo conhecedor do futebol sulafricano, pois já foi treinador do país
que recebe a Taça do Mundo da FIFA.

a tempo da competição. Ricardo Carvalho é a imagem perfeita da tranquilidade no último reduto da equipa e fundamental na organização defensiva. Já
no meio-campo, os experientes Simão
Sabrosa e Deco destacam-se pelas suas
qualidades técnicas e capacidade de
lançar o ataque, onde Liedson é, agora,
a grande esperança no momento de rematar à baliza adversária. O ponta-delança luso-brasileiro estreou-se com a
camisola das Quinas durante a fase de
qualificação e foi fundamental na recuperação protagonizada por Portugal.
O técnico
Carloz Queiroz é considerado o mentor da “geração de ouro” de Portugal,
a selecção que conquistou o bicampe-

Agora, o técnico tem sob o seu comando o talento de jogadores como Cristiano Ronaldo, Pepe ou Deco e, assim,
sabe que as expectativas dos adeptos
são grandes.
O caminho para a África do Sul
Com apenas uma vitória nos cinco
primeiros jogos de qualificação, Portugal deixou de ser o favorito no grupo
e correu sérios riscos de não se apurar
para a fase final. Na segunda metade
da campanha, porém, a selecção deu
a volta por cima. Nas últimas quatro
partidas, marcou oito golos e não sofreu nenhum, o que garantiu a presença
no play-off. Mesmo com a ausência de
Cristiano Ronaldo, capitão e ídolo do
país, os portugueses venceram os dois
jogos decisivos contra a Bósnia-Herzegovina, ambos por 1-0, e qualificaramse com tranquilidade.
As estrelas
Apesar de os adeptos do mundo inteiro estarem animados com a presença de
Cristiano Ronaldo no Mundial, o Jogador do Ano da FIFA em 2008 teve uma
participação discreta na fase de qualificação e não marcou nenhum golo nos
sete jogos que fez com a sua selecção.
Mesmo assim, com certeza vale a pena
ficar de olho no craque do Real Madrid
na África do Sul 2010, já que ele é conhecido pela capacidade de aparecer
nos momentos decisivos. Além de ser
perigoso no ataque, a equipa das Quinas também sabe defender e bem. Os
defesas Pepe e Bruno Alves são bons
na marcação e fortes no jogo aéreo,
restando, no entanto, a dúvida quanto à
recuperação do central do Real Madrid

onato da Taça do Mundo Sub-20 da
FIFA em 1989 e 1991, na qual jogavam estrelas como Luís Figo, Rui Costa e Fernando Couto. Queiroz também
tem experiência em grandes clubes. O
maior destaque da sua carreira foi a passagem pelo Manchester United, como

adjunto de Sir Alex Ferguson. Esteve,
ainda, à frente do Real Madrid durante
dez meses. Agora, é, pela segunda vez,
seleccionador português. Entre 1991
e 1993, conduziu a equipa das Quinas numa caminhada decepcionante,
que terminou com os portugueses fora
do Euro 1992 e da Taça do Mundo da
FIFA 1994. Em 2008, voltou ao cargo
após o fim do Euro, substituindo Luiz
Felipe Scolari.
O que eles disseram:
“Portugal é candidato ao título. Temos jogadores excelentes e mostramos
categoria e determinação. Este é um
momento único para nós.”
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Espanha

A

s eliminatórias presenciaram o
passeio de uma selecção espanhola
fantástica. O país garantiu a passagem
de forma invicta, com dez vitórias em

dez partidas e o segundo melhor ataque
das eliminatórias europeias, com 28
gols marcados e apenas cinco sofridos.
Além disso, a Fúria demonstrou ser
uma equipa madura, que sabe recuperar diante das adversidades. A Espanha
conta com uma lista de titulares espetacular e também com um banco de reservas excepcional. O técnico Vicente

Suíça

A

Suíça disputará este ano a sua
nona Taça do Mundo da FIFA. O
seu treinador, o alemão
Ottmar Hitzfeld, quer
chegar longe na África
do Sul.
O ex-técnico do Borussia Dortmund e do
Bayern de Munique
assumiu o comando da
selecção helvética após
a decepcionante campanha na Euro 2008
- quando, jogando em
casa, o país não passou da primeira fase - e
conduziu a equipa ao
seu segundo Mundial
consecutivo. Na Alemanha 2006, os suíços
chegaram às oitavasde-final e foram eliminados nos pénaltes pela
Ucrânia.
O principal motivo do sucesso da selecção é a mescla entre jogadores jovens, como Eren Derdiyok, Tranquillo
Barnetta e o guarda-redes Diego Bena-

del Bosque não se contentou com os
astros da Euro 2008 e foi buscar novas
jóias para ajudar a selecção a conquistar o seu primeiro título mundial.
O que eles disseram:
“Temos bons jogadores e uma equipa
bem entrosada, mas há rivais muito
fortes. A nossa aspiração é lutar pelo
título mundial, mas sabemos que será
muito difícil. Não somos os favoritos,

Honduras

selecção de Honduras classificou
-se pela segunda vez na história
para uma Taça do Mundo da FIFA
depois de uma trajectória dramática
nas eliminatórias terminou já a sua
última partida sem saber o que o
futuro lhe reservava. A torcida hondurenha só pôde celebrar o lugar
quando os Estados Unidos, que jogavam a milhares de quilómetros de
distancia, empataram o jogo contra
a Costa Rica no último minuto dos
acréscimos. Forte em todos os sectores, a seleção de Reinaldo Rueda vai
ser mais do que uma simples coadjuvante na competição sul-africana.
O que eles disseram:
“Ninguém mais acreditava. Terminamos a partida e tínhamos perdido as
esperanças, mas aí vimos a agitação

A

Chile
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da torcida e então percebemos que os
Estados Unidos tinham empatado com

a Costa Rica. Estamos felizes com o
lugar na África do Sul e não vamos
decepcionar a todos que confiaram em
nós.”

O

glio, e outros mais experientes, como
Alexander Frei e Blaise N’Kufo.

futebol chileno atravessa uma nova
fase administrativa que começou a
dar frutos com o histórico retorno à Taça
do Mundo da FIFA depois de 12 anos
de ausência. Desde que Marcelo Salas
e Iván Zamorano deixaram as suas marcas na França 1998, o Chile via frustradas as tentativas de voltar à elite, mas
esse período parece ter ficado para trás.

chilenos ficaram em penúltimo e depois
em sétimo lugar. Os tempos mudaram e,
já sem a famosa dupla de atacantes, a seleção chilena está de cara nova e volta a
sonhar com uma actuação de destaque.
O que eles disseram:
“Não vejo esta oportunidade como
uma sorte de redimir o que aconteceu
comigo em 2002. Nenhuma alegria fu-

A Suíça já começa inclusive a recordar-se das campanhas de 1934, 1938 e
1954, quando ficou entre os oito melhores do mundo.

O grupo actual, muito bem conduzido
pelo argentino Marcelo Bielsa, conta
com material humano para repetir o feito daquela selecção que em 1998 surpreendeu os chilenos e o resto do mundo.
Tendo em vista a facilidade com que o
Chile se classificou, as expectativas no
país são enormes. Principalmente depois das eliminatórias para a Coreia/Japão 2002 e Alemanha 2006, nas quais os

tura fará com que aquela tristeza desapareça. Em uma Taça do Mundo, o
mais importante é atingir a forma ideal
dos jogadores e isso passa por inúmeros factores. É possível administrar o
desempenho de alguns, mas outros são
o resultado do que vivenciaram nos últimos dez meses. Tomara que tudo aconteça de forma positiva para o Chile.”

porém estamos no grupo dos aspirantes.”
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BOCA DO INfERNO

Treinar como Jesus treinou

‘Temporal’ sempre foi antónimo de ‘sagrado’.
Mas a palavra “temporário” está cada vez mais
benta.
Que aborrecida, esta persistente exploração, normalmente com fins humorísticos, da coincidência
onomástica entre o treinador do Benfica e o Messias.
Deus me livre de incorrer nessa facilidade preguiçosa.
Além do mais, a comparação de Jorge Jesus com Jesus
Cristo é completamente descabida, tendo em conta a
dimensão de um e de outro: que importância tem uma
mensagem de amor, bondade e perdão quando cotejada com a capacidade de vencer um campeonato com
quase 80 golos marcados? Quase nenhuma, por muito
que a bondade, o amor e o perdão tenham vindo a ser
sobrevalorizados ao longo dos tempos - por oposição
à concretização abundante de golos, que teólogos de
todos os tempos e lugares sistematicamente menosprezaram. Não admira, por isso, que tanta gente tenha ido
para a rua celebrar os feitos do Jesus actual e tão pouca
esteja, ao que parece, interessada em louvar os daquele
outro Jesus, agora menos popular. Dito isto, a notícia
segundo a qual uma empresa de trabalho temporário
estava a recrutar pessoas para, durante a visita de Bento XVI a Portugal, apoiarem o Papa, deve ser recebida
sem grande surpresa. A empresa procurava candidatos
com, e cito, “muito boa apresentação, gosto de contacto com o público, dinamismo, responsabilidade e
resistência física”, ou seja, precisamente as caracterís-

ticas dos apoiantes de Jorge Jesus: todos eles tinham
muito boa apresentação, até por envergarem lindas camisolas vermelhas; todos gostavam de contacto com o
público, uma vez que estiveram a contactar uns com
os outros até de madrugada; todos eram dinâmicos,
responsáveis e fisicamente resistentes, porque só se
consegue festejar daquela forma com dinamismo, responsabilidade e resistência física, sobretudo no fígado.
O trabalho era pago pela empresa a três euros e meio à
hora, o que renderia a cada apoiante cerca de 20 euros
- ou seja, mais ou menos o valor que cada um dos fiéis
do outro Jesus gastou em cerveja uns dias antes, só na
primeira meia hora de festejos. Mais surpreendente é a
perspectiva que a empresa de recrutamento tem sobre
o acto de apoiar o Papa. É curioso que o apoio à ideia
de vida eterna constitua trabalho temporário. Não existe, na legislação laboral, o conceito de trabalho eterno
- por muito que, em alguns empregos, o dia pareça durar uma eternidade. Mas é pena. Para trabalho igual,
salário igual - diz um slogan. Para apoio à eternidade,
pagamento eterno - deveria dizer outro estribilho do
sindicalismo apostólico. Enquanto a inovação sindical
não chega, deve registar-se a inovação
semântica: “temporal” sempre foi antónimo de “sagrado”. Mas a palavra “temporário” está cada vez mais benta.
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RECEITA DA sEMANA

Jardineira de vitela

ingredientes: 600 grs de vitela; 400 Dificuldade:
grs de batatas; 200 grs de ervilhas
congeladas; 3 cenouras grandes; 2 Preço:
dl de vinho branco; 2 cebolas médias Tempo: 30 minutos
bem picadas; 1 tomate grande maduro Origem: Portugal
ou 2 colheres (sopa) de polpa de tomate; 2 colheres de azeite;Sal e pimenta Pessoas: 1
q.b.; 1 ramo de cheiros; Caldo ou água q.b.; 1/2 linguiça
Preparação: Corte a carne de vitela em pedaços pequenos. Coloque
o azeite num tacho e deixe aquecer um pouco. Junte a carne e deixe alourar, mexendo de vez em quando. Tempere de sal e pimenta.
Quando a carne estiver quase loura, junte a cebola e o ramo de cheiro
e continue a mexer para a cebola alourar um pouco. Junte o vinho
branco, o tomate ou a polpa de tomate, tape o tacho e deixe estufar
uns minutos em lume brando. Adicione o caldo e deixe cozer em lume
mais ou menos brando durante cerca de uma hora. Durante a cozedura vá juntando caldo ou água, caso seja necessário. Junte então
as cenouras e as batatas e, por fim, as ervilhas. Acrescente também
metade de uma linguiça e, se for do seu agrado, coloque um cubo de
Knorr. Deixe acabar de cozer durante mais ou menos 20 minutos ou
até as cenouras e as batatas estarem cozidas.

BElEzA DA sEMANA

Ricardo Araújo Pereira

portugal: Dívidas dos cônjuges

T

anto o marido como a mulher podem contrair
dívidas?
Tanto o marido como a mulher têm legitimidade para
contrair dívidas sem o consentimento do outro cônjuge. Quais as dívidas que responsabilizam ambos os
cônjuges?
• As dívidas contraídas, antes ou depois da celebração
do casamento, pelos dois cônjuges, ou por um deles
com o consentimento do outro;
• As dívidas contraídas por um ou por outro, antes
ou depois da celebração do casamento, para ocorrer a
encargos normais da vida familiar;
• As dívidas contraídas na constância do matrimónio,
pelo cônjuge administrador, em proveito comum do
casal;
• As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges no
exercício do comércio, excepto se se provar que não
foram contraídas em proveito comum do casal, ou se
vigorar entre os cônjuges o regime de separação de
bens. No regime de comunhão geral de bens, são ainda
comunicáveis as dívidas contraídas antes do casamento por qualquer dos cônjuges , em proveito comum do
casal.
Dívidas da responsabilidade de um dos cônjuges
São da exclusiva responsabilidade do cônjuge a que
respeitam.
• As dívidas contraídas antes ou depois do casamento
por cada um dos cônjuges , sem o consentimento do
outro;
• As dívidas provenientes de crimes e as indemnizações imputáveis ao respectivo cônjuge;
• As dívidas cuja incomunicabilidade resulta da lei,
p. ex. as dívidas que oneram bens próprios de um dos
cônjuges são da sua exclusiva responsabilidade.
Dívidas que oneram bens certos e determinados
• As dívidas que oneram bens comuns são sempre da
responsabilidade comum dos cônjuges, quer se tenham
vencido antes, quer depois da comunicação dos bens.
• As dívidas que oneram bens próprios de um dos
cônjuges são da sua exclusiva responsabilidade, salvo se tiverem como causa a percepção dos respectivos
rendimentos e estes, por força do regime aplicável ,
forem considerados comuns.
Bens que respondem pelas dívidas da responsabilidade de ambos os cônjuges?
Pelas dívidas que são da responsabilidade de ambos
cônjuges respondem os bens comuns do casal, e, na
falta ou insuficiência deles, solidariamente, os bens
próprios de qualquer dos cônjuges. Salvo se entre os

cônjuges vigorar o regime de separação de bens, pois
nesse caso a responsabilidade não é solidária.
Bens que respondem pelas dívidas da exclusiva
responsabilidade de um dos cônjuges
• Pelas dívidas da exclusiva responsabilidade de um
dos cônjuges respondem os bens próprios do cônjuge
devedor e, subsidiariamente, a sua meação nos bens
comuns. Respondem todavia, ao mesmo tempo que os
bens próprios do cônjuge devedor:
• Os bens por ele levados para o casal ou posteriormente adquiridos a título gratuito, bem como os respectivos rendimentos.
• O produto do trabalho e os direitos de autor do cônjuge devedor
Compensações devidas pelo pagamento de dívidas
do casal
• Quando por dívidas da responsabilidade de ambos
os cônjuges tenham respondido bens de um só deles,
este torna-se credor do outro pelo que haja satisfeito
além do que lhe competia satisfazer, mas este crédito
só é exigível no momento da partilha dos bens do casal, a não ser que vigore o regime da separação.
• Sempre que por dívidas da exclusiva responsabilidade de um só dos cônjuges tenham respondido bens
comuns, é a respectiva importância levada a crédito
do património comum no momento da partilha.
Partilha do casal. Pagamento de dívidas.
• Cessando as relações patrimoniais ente os cônjuges,
estes ou os seus herdeiros recebem os seus bens próprios e a sua meação no património comum, conferindo cada um deles o que dever a este património.
• Havendo passivo a liquidar, são pagas
em primeiro lugar as dívidas comunicáveis até ao valor do património comum, e
só depois as restantes.

António A. Archer Leite

pAlAvRAs CRUzADAs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORiZONTAiS 1. Tornei-me mais magro. Antigo Testamento (abrev.).
2. Próprio de patrão. Forma antiga de mim. 3. Discurso. Tornar sólido.
4. Título honorífico que precede o nome próprio. Cachalote (Açores).
5. Doença da gota que ataca as espáduas. Aquelas. 6. Trato por tu.
Pousio (reg.). 7. Grito de dor ou de alegria. Árvore de fibras têxteis que
cresce na Guiné. 8. Mover os pedais. Cólera. 9. Odorífero. Óxido ou
hidróxido de cálcio. 10. Cento e um em numeração romana. Corte nas
matas para atalhar o fogo. 11. Outra coisa (ant.). Frustrar.
VERTiCAiS 1. Poema lírico composto de versos desiguais. Documento
em que alguém se confessa devedor de certa quantia, obrigando-se a
pagá-la em data certa. 2. Corda grossa. Vereador. 3. Vermelho como
tomate. 4. Grosa (abrev.). Encaminharam. 5. Bico das aves. Lugar onde
se arremata o pescado à chegada dos barcos de pesca. 6. Abertura por
onde os mastros dos navios assentam na carlinga. Que se encontra ou
se desenvolve na base de um órgão. 7. Caleira. Cantiga de embalar. 8.
Reabilitado. Mercúrio (s.q.). 9. Dividir em doses. 10. Carregador. Borralho. 11. Extrair. Balbuciar.
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os “amigos de
Àgua de pau”…

H

18 de Maio de 2010
1 euro = caD 1.281640
cONFORT

SeRviÇoS coNSUlaReS

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATiNO

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

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

LisBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

BOuTiQuEs
BOuTiQuE ANA MARiA
4409 St.Laurent

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

cAiXA PORTuGuEsA
4244 St. Laurent

514.842.8077

cANALiZADOREs
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
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

aSSociaÇÕeS e clUBeS

FuNERAis

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

Trindade. As festas do Espírito Santo tornaram-se as
mais tradicionais de forma a que não haja uma aldeia,
uma vila ou cidade onde não se celebrem estas festas. Assim os amigos de Àgua de Pau radicados nesta
nossa cidade de Montreal, tiveram a sexta Dominga
e assim no salão Nobre da Igreja Santa Cruz festejouse esta tão grande tradição. É preciso manter as tradições com tudo o que elas possam ter de positivo
para o nosso crescimento pessoal mas também cultural e religioso. A festa não é só sopas, carne guisada,
massa sovada e vinho. É muito mais do que isso. É
a união entre as pessoas, é a fé e a esperança que o
cristão sente e vive. A festa do Divino requer um

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

Faleceu em Montreal, no dia 11 de Maio
de 2010, com 63 anos de idade, Lino
Dias, natural da Ilha de Santo Antão, Cabo
Verde, Portugal, esposo de Maria Dias.
Deixa na dor a sua esposa, sua filha
Sandra, seu filho Richard, seus irmãos,
cunhado(a)s, sobrinho(a)s, assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo
de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

†

Manuel Vieira

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Maio
de 2010, com 80 anos de idade, Manuel
Vieira, natural de Água de Pau, São Miguel,
Açores, viúvo de Almerinda Vieira.
Deixa na dor o seu filho Dean (Lucie
Lamirande), seus netos Tristan, Jeremy,
Rachel, Bryan, Melissa, Salina e Michaela,
seu irmão José, sua irmã Luísa, cunhado(a)
s, sobrinho(a)s, assim como restantes
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Uma liturgia da palavra decorreu sexta-feira, 14 de Maio, na capela
do Complexo. Foi a sepultar no Cemitério de St-Roch, na cidade de
Sherbrooke.
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.

ALBERT sTATiON sERVicE
4209 De Bullion

514.845.5804

MEMORANDUM

MERcEARiA
sá & FiLHOs
4701 St-Urbain

514.842.3373

Guelhermina fernandes Barbosa

MONuMENTOs

f. 20/05/2009

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

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

Me. EDuARDO DiAs

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OuRiVEsARiAs
ROsAs DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

REsTAuRANTEs

iGReJaS

cHEZ DOVAL

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

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

sOLMAR
111 St-Paul E.

514.861.4562

TRANsPORTEs

AGÊNciAs DE ViAGENs

TRANsPORTEs BENTO cOsTA

ALGARVE

514.946.1988

514.273.9638

COLABORE
COM O
NOSSO JORNAL

enorme e incansável esforço de organização, que mobiliza muita gente. Nesta Dominga dos “Amigos de
Àgua de Pau”, há certamente muita gente a destacar,
mas permitam-me mencionar Fátima e Manuel Torres, e isto sem querer beliscar seja quem for, foram
os grandes motivadores desta grande festa. Seguindo
as minhas anotações próprias, vem logo a seguir “um
casal” extremamente auxiliador, todos os cantores e
cantadeiras que animaram os serões, bons amigos e
até alguns forasteiros e todos estão de parabéns pelo
excelente resultado. Costuma-se dizer que “a união
faz a força”.
Devemos lutar para manter aquilo que nos distingue, pois um povo sem identidade é um povo que não
existe, prosseguindo no deserto da vida sem aspiração ou objectivos.
Quem acredita trabalha e quem trabalha é conhecido e o conhecimento é que marca e faz com que
outros sigam este caminho.

Natércia Rodrigues
e fotos de José Rodrigues

* HORA DE MONTREAL

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

1946 - 2010

GARAGENs

eNSiNo

qUARTA-fEiRA

Lino Dias

PLOMBERiE & cHAuFFAGE LEAL

FARMáciA RiTA NAccAcHE

681 Jarry Est

†

O funeral decorreu sábado, dia 15 de Maio, após missa de corpo
presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério NotreDame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

514.849.6619

BANcOs

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

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

á certamente um sentimento que une todos os
açorianos e emigrantes espalhados por esse mundo particularmente neste tempo dedicado ao Espírito
Santo. Manter a tradição é o espírito que preside aos
festejos em honra da Terceira Pessoa da Santíssima

NeCrOlOgIA
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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/)

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

Um ano se passou, foi no dia 20 de
Maio de 2009, com a bonita idade
de 99 anos que nos deixou a nossa
mãe, deixando filhos e filhas, noras
e genros, netos, bisnetos e trisnetos,
uma linda e grande família.
Descansa em paz mãezinha.
- Telmo Barbosa
Uma missa será rezada em sua
memória, amanhã quinta-feira, dia
20 de Maio, pelas 18h30, na Igreja
Santa Cruz.
Agradecemos antecipadamente a
todas as pessoas que se dignarem
assistir a este acto religioso.

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

** 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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eMpReGoS

eMpReGoS

Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”,
1 pessoa para trabalho geral e 1
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos
de exp. Salário conforme experiência. Contactar Jos 514-325-7729
Companhia de paisagismo procura
homens para trabalhar nos jardins,
c/ alguma exp. de “pavé-uni”. Bom
salário. Ligue já. Sr. fernandes:
514-554-0213 ou 450-641-7389

Pessoa para ajuda doméstica.
Junho 1 vez / 2 semanas. A partir
de Julho 1 vez /semana. Em Beaconsfield (West Island). Ter carro.
Francês ou Inglês básico.
514-967-2532

Procuramos pasteleiro e
padeiro.
514-849-1803
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.
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
Restaurante no Plateau procura 2
pessoas de cozinha c/ exp. para
a grelha; 2 ajudantes de cozinha;
homem ou mulher para serviço de
balcão. Bom salário e boas condições.
Contactar sr Vaz: 514-638-4083

comentário Semanal de
economia e Mercados

aRReNDa-Se

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
Arrendam-se: apartamentos 3 ½ e
4 ½ no Plateau, para o mês de Junho e Julho de 2010; local comercial e lofts, no Boul. St-Laurent.
514-843-6036
Apartamento 5 ½, no piso de cima
de duplex, na zona de St-Michel,
25e Avenue. Frente a escola. Entradas máq. lavar e secar.
514-322-5125

Semana de 10 a 14 de Maio

Economia portuguesa inicia o ano a
crescer bastante mais do que a Zona Euro

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

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

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

ELIZABETH RAPOSO • LONDONO GROUP • 514.771.4053 • ELIZABETH@LONDONOGROUP.COM
FORMAT: 1/8 PAGE • 3,22 IN X 70 AGATES • COLOR: BLACK AND WHITE
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T. 514.284.1813

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

Elizabeth Raposo
Agente imobiliária aﬁliada

514.771.4053
Para vender ou comprar, consulte-me sem compromisso.
Próximo de Westmount
4565 Ave Miller.

Esta residência soﬁsticada no estilo
regência dos anos 20, é uma mistura
perfeita de qualidade e carácter.
Por detrás do Oratório St-Joseph,
está situada numa rua tranquila,
a alguns minutos apenas de todos
os serviços, localizada num terreno
plano de 14 000 pés quadrados.

Lanaudière

5200 rue de la Promenade-du-Lac

A vida no campo no seu melhor.
Construído no cimo de uma montanha com esplêndida vista sobre o
lago Pontbriand e sobre as montanhas circundantes.
Vendedora motivada.
Deve ver absolutamente.

VEN

DIDO

Hochelaga-Maisonneuve
2615-2617 St-Germain
Duplex
VENDIDO

A estimativa rápida do INE para o PIB português, no
1ºT2010, veio apontar para um crescimento trimestral
de 1.0%, significativamente superior ao esperado pelo
mercado (+0.2%), tendo, no entanto, se assistido a uma
ligeira revisão em baixa do crescimento do 4ºT2009, de
-0.2% para -0.3%. Portugal terá, assim, apresentado, no
1ºT2010, um crescimento trimestral significativamente
superior ao da Zona Euro, que, segundo as estimativas
preliminares do Eurostat, terá expandido, apenas, 0.2%.
Embora o INE ainda não tenha divulgado dados em detalhe do PIB, admitimos que, para além das Exportações
Líquidas, que deverão ter contribuído positivamente para o
crescimento, o principal contributo tenha vindo do Consumo Privado. Por outro lado, o Investimento em Capital Fixo
deverá ter caído, embora menos do que no 4ºT2009, ao
passo que do Consumo Público não se espera um contributo relevante para o crescimento, atendendo às necessidades de consolidação orçamental do país. Na óptica da
Oferta, para além da Indústria, também os Serviços evidenciaram um comportamento trimestral positivo, como
vieram mostrar os dados positivos divulgados, na semana
passada, sobre este sector (v.g., Volume de Negócios nos
Serviços). Já o sector da Construção deverá ter continuado a pesar negativamente, pese embora a leitura de Março
da Produção na Construção até tenha dado conta de um
acréscimo mensal da actividade. Para o conjunto de 2010,
e depois da forte expansão no 1ºT2010, consideramos que
a economia deverá acabar por registar crescimentos trimestrais relativamente anémicos, não sendo de excluir um
eventual trimestre de contracção, particularmente após as
medidas de austeridade recentemente aprovadas pelo Governo português. Com efeito, o Governo anunciou, na passada quinta-feira (dia 13 de Maio), um conjunto de novas
medidas de austeridade com o objectivo de garantir uma
consolidação orçamental mais célere do que a prevista no
PEC 2010-2013, e que têm como metas reduzir o Défice
Orçamental dos 9.4%, em 2009, para 7.3%, no final deste
ano, e para 4.6%, no final de 2011, metas bastante mais
ambiciosas do que as anteriormente avançadas no PEC
(8.3%, em 2010, e 6.6%, no próximo ano). O mercado accionista português acabou por reagir muito bem aos dados
do PIB, com o índice accionista português PSI-20 a registar uma valorização diária de 2.9%, tendo acabado por cair
ainda mais na sexta-feira (-4.3%), em linha com o sucedido
na generalidade das praças europeias, se bem que com
o registo semanal a continuar a revelar-se bastante positivo (+5.8%), decorrente da forte valorização “arrancada”
na segunda-feira (+10.7%), na sequência do anúncio do
“Mecanismo de Estabilização Financeira” referido no nosso anterior Comentário Semanal.
Rui Bernardes serra e josé Miguel Moreira
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os padres e a igreja
N

fOTO DA sEMANA

os últimos tempos, a Igreja tem passado por momentos difíceis. Os casos de pedofilia vieram
abanar uma Instituição já fragilizada com os fiéis a diminuir cada vez mais. A pedofilia é um crime hediondo e imperdoável, onde quer que seja.
É uma Igreja que não tem sabido adaptar-se aos tempos modernos, mesmo se já decorreram 50 anos depois do Vaticano II. Hoje, 75% dos que frequentam as
Missas são os idosos, os jovens vão por um casamento

As grandes trabalhadoras da Associação
Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga.
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Victor Hugo

Despedida do padre clifford de Souza

Este jogo resolve-se como um vulgar Sudoku. Tem, no entretanto,
a particularidade de as diagonais sombreadas conterem o algarismos de 1 a 9. Assim, preencha os quadrados com algarismos de
1 a 9 de forma a que o mesmo número não se repita nas linhas,
colunas, quadrados nem nas diagonais sombreadas.
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SOLUÇÃO CRUZADAS:

ou baptizado e na maioria é folclore, para guardar num
álbum de fotografias. No meu percurso pela Igreja,
convivi com padres que erraram a vocação, mas também conheci muitos bons, que têm contribuído para o
bem da humanidade. Penso que será injusto metê-los

todos no mesmo saco. A Igreja, através dos séculos,
tem cometido erros mas também tem feito muitas coisas boas.
Nós, os humanos, necessitamos da fé e da espiritualidade como parte integrante da vida, que mais se acentua nos momentos difíceis. Recordo a frase daquele
americano que dizia “Eu sou ateu graças a Deus”.
Há imagens que são concludentes, pensemos nas celebrações do Senhor Santo Cristo, em Ponta Delgada,
mas sobretudo na viagem de Bento XVI a Portugal,
onde foram muitos milhares que afirmaram a sua fé.
A vida dum verdadeiro padre não deve ser muito fácil, e no passado sábado, na Missa em Santa Cruz, tive
a oportunidade de assistir a um testemunho comovente, cheio de humildade e honestidade. O Padre Cliford,
originário da Índia, esteve 3 anos ao serviço da Missão
e por razões pessoais resolveu regressar ao Brasil, onde
viveu e estudou. Não deve ser fácil, para uma pessoa
doutra mentalidade, que veio conviver num país onde
o povo é aberto e jovial, vir para o frio de Montreal e
trabalhar numa comunidade, tão diversificada e difícil
como é a nossa.
Se todos necessitamos de fé e de esperança, eu penso que nesta sociedade consumista, onde os valores se
vão diluindo, se não acreditamos que devemos lutar
pelo bem, estamos a caminhar para o suicídio colectivo. Será que mudar de religião, integrar seitas onde os
demagogos controlam as pessoas em proveito pessoal,
ou talvez converter-se a uma religião de fanáticos extremistas, que não respeitam os direitos humanos, irá
preencher a necessidade do amor e da fraternidade do
ser humano?
Talvez que se for possível separar o trigo do joio, se
possa encontrar a melhor solução !

N

o passado sábado, o Padre Clifford despediu-se
da Comunidade Portuguesa de Santa Cruz. Na
sua homilia a uma certa altura disse que os caminhos
da vida estão cheios de imprevistos e de surpresas.
Quando há três anos-precisamente no dia 16 de Maio
de 2007- foi nomeado vigário da Missão de Santa
Cruz, estava bem longe de imaginar que nos iria deixar tão cedo.
Mesmo com esta mudança, continua a viver na fé,
em obediência à vontade do Senhor que conduz a história segundo os seus misteriosos desígnios, e com a
disponibilidade própria do ministério sacerdotal para
servir a Igreja sacerdotal aonde for preciso. Pede-nos

para compreendermos e aceitarmos essa mudança
com a maturidade e a serenidade da fé, conscientes
que é o Senhor Jesus quem conduz a Igreja através
do seu povo amado.
Emocionado, não conseguiu esconder a dor da separação, porque no meio de nós fez-se próximo e íntimo
às nossas alegrias e sofrimentos, às nossas esperanças e fadigas. Amou-nos e ama-nos com amor de pai
espiritual e de irmão em humanidade e na fé. De nós
recebemos recebeu a abertura do coração, o acolhimento caloroso, a colaboração generosa, o conforto
da nossa fé, da nossa bondade e generosidade. Espera
que o novo vigário seja nomeado o mais rapidamente
possível e que o acolhemos com a mesma alegria,
com o mesmo espírito de fé, de disponibilidade, de
colaboração, de partilha, de apoio, de perdão e de pa-

ciência como tivemos com ele.
Agradeceu a todos os grupos e pessoas que se implicam na comunidade. Muito particularmente àqueles
com quem trabalhou mais perto. Agradeceu particularmente o Padre José Maria Cardoso por tudo aquilo
que fez por ele. Ao Padre António, agradeceu todos
os seus concelhos e amizade. O Grupo coral “Nossa
Fé”, com quem o Pe. Clifford trabalhou mais próxi-

mo, na Acção de Graças cantaram-lhe com os braços
uns por cima dos outros: …Amigo, eu nunca vou desistir de você-Epela tua vida eu vou interceder-Mesmo que eu esteja longe-Meu amor vai-te encontrarporque você é impossivel esquecer…
Depois da cerimónia religiosa, o Padre José Maria
convidou a comunidade a descer ao salão, para partilharem uma refeição de convívio e de cada um à sua
maneira se despedir do Padre Clifford.
A Voz de Portugal deseja muitas felicidades na nova
caminhada do Padre Clifford.

Antero Branco

HORiZONTAiS: 1. Emagreci, AT. 2. Patronal, Mi. 3. Oro, Solidar. 4. Dom, Trebola. 5.
Omagra, As. 6. Atuo, Adil. 7. Ai, Brofal. 8.
Pedalar, Ira. 9. Odoroso, Cal. 10. CI, Atalhada. 11. Al, Malograr.
VERTiCAiS: 1. Epodo, Ápoca. 2. Maroma,
Edil. 3. Atomatado. 4. Gr, Guiaram. 5. Rostro, Lota. 6. Enora, Basal. 7. Cale, Arrolo. 8.
Ilibado, Hg. 9. Dosificar. 10. Amal, Larada.
11. Tirar, Lalar.

EM DESTAQUE

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 19 de MAIO de 2010

Em Hochelaga, bodo da APES
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Em auspicioso começo da quadra festiva
A

í estão os festejos locais em louvor da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, com que no fim-de-semana transato a Associação Portuguesa do Espírito Santo (APES) muito se distinguiu.As atividades inerentes
encerraram apoteoticamente
no domingo com um concerto de alto nível pela Filarmánica Portuguesa de Montreal
(FPM), dirigida por Vitor
Parreira, e pela Banda de
Nossa Senhora dos Milagres
BNSM), sob a direção de Leonardo Aguiar, logo seguido
de arrematações, por Manuel
Fátima, e de baile animado
por Mário Marinho.
Um dia de amena temperatura e de sol amigo saudara
as atividades do domingo, que se iniciaram com o desfile
do cortejo das coroas da sede da APES para a Igreja de
Notre-Dame-des-Victoires, onde o padre José M. Cardoso, coadjuvado pelo diácono António Ramos, presidiu
à assaz participada eucaristia, acompanhada pelo Coral
de Santa Cruz, dirigido por Inês Gomes. Nesta dia da
Ascenção do Senhor, celebrou-se “o destino celeste de
cada um nós” - disse o padre Cardoso na sua homília,
acrescentando que “mais paz, mais amor, mais fraternidade (...) é o que todos nós mais precisamos”.
Na altura, o sacerdote abençou os jovens Geraldo e
Priscila, que ali tornaram público o seu pedido de casamento, e extemporaneamente os coroou, pois não faziam parte das cerimónias do bodo propriamente dito.
No fim da missa, foi a coroar, entre outros adultos e
crianças, a senhora Gabriela Alves, pela APES. Sendo
depois tempo de regressar à sede da APES, procedeuse à organização do cortejo das coroas, muito vistoso,
com a participação do Dr. Fernando D. de Brito, CônsulGeral de Portugal nesta cidade; inúmeras irmandades,
direções de festas, colectividades recreativas e culturais,
juventude, etc., com o acompanhamento das filarmónicas BNSM e FPM enchendo com música, cor e alegria
as ruas adjacentes do cortejo e da APES. Já ambas as
salas se encontravam repletas de devotos quando chegou o cortejo, logo se procedendo à distribuição do prato

favorito do dia - as sopas e carne, massa e vinho do Espírito Santo, muito da apreciação de todo o nosso povo
e que neste caso, mereceram os maiores elogios também
do nosso distinto diplomata. As celebrações deste bodo
começaram oficialmente no dia 8, com um tradicional
piquenique que sempre se realiza nessa ocasião por mor
da escolha dos bezerros, na fazenda Clement Poissant,
continuando nos dias seguintes com a oração do terço,
intensamente vivido e sem dúvida uma ação solene de
grande significado da festa.
Presidido por Rosa Branco, muito se pediu a interces-

guitarra, e por Manuel Luís, à viola, na sala superior, depois de, na sala de baixo, aqueles artistas terem dado as
honras a Santo António, aquando da chegada do cortejo
do Bodo de Leite, com aquela imagem, acompanhado
por alguns músicos da BNSM, seguindo-se o super-espetáculo do Mário Marinho, acompanhado à técnica por
Marinho Medeiros, da discoteca “Entre Nós”. Tiradas as
sortes para a realização do bodo em 2010, teve-se o seguinte resultado: 1ª dominga, Maria Coelho; 2ª dominga, Steven Alves; 3ª dominga Banda de Nossa Senhora
dos Milagres; 4ª dominga, Alcindo Alves; 6ª dominga, a
própria APES, organizadora do império; e 7ª dominga,
Dércio Cardoso.
Santa Isabel, lá nos céus, deverá ter estado muito contente e o Divino Espírito Santo assaz servido, por a paz
ter finalmente sido conseguida entre a Filarmónica Portuguesa de Montreal e a Banda de Nossa Senhora dos
Milagres. Assim é que é: Ser-se devoto do Espírito Santo, não pode ser de outra maneira! Felicito pelo fato ambas bandas.
Parabéns à APES, na pessoa do seu dedicado presidente, Artur Couto, às incansáveis senhoras e cavalheiros
da cozinha e demais pessoal envolvido neste excelente
bodo. Ver-nos-emos agora em Laval nos dias 29 e 30,
depois do Senhor Santo Cristo.
Até lá, se Deus (o Espírito Santo) quiser.

António Vallacorba

são de Nossa Senhora pela paz no mundo, pelos doentes,
pelos mais carenciados, sem teto nem pão, pelos marginalizados, pelos idosos e por uma sociedade mais justa.
Foram momentos vividos depois em fraternos e alegres
convívios. Na sessão da sexta-feira, foi servida a tradicional carne guizada, vinho, sumos e doçaria, com baile
muito animado pelo Duarte Fróias e o Fernando Vinagre, na técnica.
O do sábado foi seguido por um dos grandes momentos festivos, sempre muito aguardado, o da cantoria ao
desafio por Manuel Fátima, José Plácido, José Moniz e
José Barbosa, acompanhados por Manuel Travassos, à
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