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o valor da
nossa política

S

urgiu há dias mais uma sondagem
sobre o estado da nossa vida política, e com os resultados que qualquer
um, desde que despido de interesses
próprios, facilmente terá percebido que
de há muito estão omnipresentes no seio
do tecido social português.
Embora com outras justificações, já
ligadas à sua leitura partidária, foi isto
mesmo reconhecido há dias por José
Pacheco Pereira. Em todo o caso, esta
tomada de posição, não deixando de
constituir um certo avanço, resulta, acima de tudo, do desespero de cada dia
se tornar mais evidente que o actual
Governo de José Sócrates se vem tornando, diga-se assim, inamovível do
poder por via eleitoral. Esta realidade,
desde há muito por mim salientada em
mil e um outros escritos, nada tem que
ver com a qualidade da governação actual, mas com o facto da respectiva alternativa, sempre até hoje a considerada
pelos portugueses, ser ainda muito mais
gravosa para os próprios. Quem tivesse
dúvidas desta minha afirmação, depois
das propostas de Pedro Passos Coelho, tê-las-á ultrapassado. Ora, um dos
temas sondados junto dos portugueses
foi, precisamente, o da credibilidade
do trabalho das comissões de inquérito parlamentar. E o seu resultado foi o
de há muito conhecido, mas que se vai
tentando negar, na medida do possível:
simplesmente não se acredita na qualidade desse trabalho.
Continuação na página 2
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Dia dos açores celebrado na
ilha mais pequena da região

Os Açores celebraram anteontem, segunda-feira do Espírito Santo, o Dia da
Região Autónoma, instituído há 20 anos
pela respectiva Assembleia Legislativa
em 1980. O 24 de Maio, observado em
toda a Região como feriado regional,
celebra a “afirmação da identidade dos
açorianos, da sua filosofia de vida e
da sua unidade regional”, considera-

das “base e justificação da autonomia
política que lhes foi reconhecida e que
orgulhosamente exercitam”.
Com uma das maiores taxas de crescimento do país e a menor de desemprego, os Açores registam uma incidência
importante do Rendimento Social de
Inserção.
“Já não somos a região mais
Mosti Mondiale 2000
1 octobre 2008
pobre
do
país, como éramos em 96,
A Voz de Portugal

mais ainda estamos a 89 por cento da
média nacional”, frisa o presidente do
governo regional, Carlos César.
“Não vivemos no paraíso, temos dificuldades. Os Açores têm feito um percurso ascensional mas ainda não estão
na média nacional e comunitária em
muitos indicadores económicos e soContinuação na página 3
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AGENDA COMUNITÁRIA
CENTRO DE ACçãO
sOCIO-COMUNITÁRIA DE MONTREAl
O Centro de Acçao Sócio-Comunitária de Montreal informa que o grupo
da 3a idade do CASCM vai organizar um bazar nos próximos dias 10 e
11 de Junho. As pessoas podem enviar artigos para este bazar até ao
dia 4 de Junho. Como sempre haverá uma refeiçao à hora do almoço
e um café e uns bolinhos durante todo o dia. Venha e traga um amigo!
Para mais informações contactar: 514-842-8045.

pENsAMENTO DA sEMANA
“questiono-me se a guerra não é provocada senão pelo único
objectivo de permitir ao adulto voltar a ser criança, regredir com
alívio à idade das fantasias e dos soldadinhos de chumbo”.
Michel Tournier

EFEMÉRIDEs - 26 DE MAIO
1182 - D. Afonso Henriques concede o primeiro foral à vila de Coruche.
1521 - Martinho Lutero é banido pelo Édito de Worms.
1834 - A Convenção de Évora Monte põe fim à Guerra Civil, marcando
a vitória do Liberalismo de D. Pedro IV.
1874 - Morre o magistrado Joaquim António de Aguiar.
1892 - Morre o general Francisco Maria de Sousa Brandão, do grupo
fundador do Partido Republicano português.
1895 - Morre o escritor português Gervásio Lobato, autor de “Lisboa
em Camisa”.
1896 - É publicado o primeiro índice Dow Jones, com o valor 40.94,
com base nas cotações de onze empresas cotadas na Bolsa de Nova
Iorque.
1907 - Nasce o actor norte-americano John Wayne.
1937- O Egipto passa integrar a Sociedade das Nações.
1940 - II Guerra Mundial. Evacuação da Força Expedicionária Britânica
em Dunquerque.
1942 - II Guerra Mundial. O general Rommel lança a ofensiva alemã
no Norte de África.
1954 - É descoberto, no Egipto, o barco fúnebre do Faraó Keops.
1970 - Decorre, na Suíça, o I Encontro dos Núcleos da Acção Socialista Portuguesa no Estrangeiro. É aprovada a Declaração de Princípios
do movimento na origem do PS.
1972 - OS EUA e a URSS assinam o acordo SALT-1 para limitação
dos sistemas de mísseis inter-continentais e o Tratado Anti-Mísseis
Balísticos.
1974 - O I Governo provisório fixa o primeiro Salário Mínimo Nacional
em 3.300 escudos mensais, um mês após o 25 de Abril, entrando em
vigor a 27 de maio.
1979 - Israel devolve ao Egipto a soberania de El Arish, capital do Sinai, que ocupou durante 12 anos.
1983 - É criada a Reserva Ecológica Nacional.
1988 - O escritor português Vergílio Ferreira vence o Grande Prémio
de Romance e Novela da APE.
1995 - Morre o cineasta norte-americano Friz Freeleng, 89 anos, criador da Pantera Cor-de-rosa.
2002 - O realizador Roman Polanski recebe a Palma de Ouro do Festival de Cannes pelo filme “O Pianista”.
2003 - Os membros da Agência Espacial Europeia chegam a acordo
sobre o programa europeu Galileo, sistema global de posicionamento
por satélite. O livro de poemas “Duende”, de António Franco Alexandre,
é distinguido com o Prémio D. Dinis da Fundação Casa de Mateus.
2004 - É aprovada a proposta de Lei para a reestruturação dos serviços secretos. O FC Porto conquista o título da Liga dos Campeões
Europeus.
2005 - O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias condena Portugal por incumprimento na gestão e controlo das quotas de pesca entre
1994 e 1996. É inaugurado o Memorial da Paz, em Díli, Timor-Leste.
2006 - O Estado assina o acordo “Compromisso com a Saúde”, com a
Associação Nacional de Farmácias. A propriedade das farmácias deixa
de ser exclusiva dos licenciados e os hospitais públicos passam a ter
farmácias concessionadas. Aplicação do acordo prevista para o primeiro trimestre de 2007. As forças de defesa timorenses, sob coordenação
de tropas australianas, estabelecem um perímetro de segurança em
Díli. O general Michael Hayden é confirmado director da CIA pelo Senado dos EUA. Morre José Marinho, 42 anos, pianista, compositor e
maestro. A judoca portuguesa Telma Monteiro, líder da hierarquia mundial da categoria até 52 kg, sagra-se campeã da Europa, em Tampere,
Finlândia.
2007 - Morre Edward Behr, 81 anos, jornalista e escritor britânico de
origem francesa, colaborador das revistas “Life”, “Time” e “Newsweek”,
autor de várias obras como a que serviu de tema ao filme “O Último
Imperador”, do realizador italiano Bernardo Bertolucci.
2008 - O regime militar birmanês congratula-se por a constituição ter
sido aprovada por mais de 92 por cento dos eleitores a nível nacional e
por a participação no referendo ter atingido os 98 por cento. Oposição
classifica referendo como uma “fraude”. Morre o realizador de cinema
Sydney Pollack, galardoado pela Academia de Hollywood, de cancro.
O maior êxito de Pollack terá sido o filme de 1985 “Out of Africa” (“África
Minha”), com Robert Redford e Meryl Streep, que conquistou os Óscares para Melhor Realizador e Melhor Filme.
2009 - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeia a
primeira juíza de origem hispânica, Sonia Sotomayor, para o Supremo
Tribunal.

O mais interessante de toda esta nossa já velha e histórica realidade foi-nos trazida, precisamente, por dois
dos membros da comissão de inquérito parlamentar ao
caso PT/TVI, e que foram, Ricardo Rodrigues e João
Semedo. O primeiro, mas antes de João Semedo e desta última sondagem, começou por vir referir que, com
quanto acabara, então, de saber-se, se percebia, e em definitivo, que o Primeiro-Ministro, José Sócrates, nunca
nada soubera desse negócio.
É para mim evidente esta realidade, e desde há muito,
mas ao proceder como agora se pôde ver, Ricardo Rodrigues de pronto perdeu a possibilidade de arguir com
direito e com lógica contra a mais recente afirmação de
João Semedo, na entrevista que concedeu a determinado
diário nacional. Isso não impede, contudo, que se retirem as naturalíssimas conclusões sobre a má qualidade
judiciária destas comissões, porque em inquérito algum
que decorra num país civilizado, onde a Justiça funcione bem, mesmo ao nível de uma comissão parlamentar,
o relator do texto final se dará ao usufruto de se pronunciar sobre o valor substantivo de quanto vai ser investi-
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gado na comissão de que faz parte, manifestando a sua
impressão. Claro está que o argumento de João Semedo
não colhe, porque a ser verdadeiro, que pensariam os
portugueses se no seu lugar estivesse, por exemplo, Ricardo Rodrigues ou Osvaldo de Castro? Alguém acredita que João Semedo, depois de escutar de um destes
dois seus colegas o que disse ao tal jornal, acreditaria
na isenção do resultado final? Ou será que todos os restantes parlamentares podem também andar por aí a dar
a sua impressão. Que diriam os nossos deputados, se os
magistrados portugueses andassem pelos meios de comunicação social, em entrevistas, a dar a sua impressão
sobre os casos que tinham em mãos ou sob sua direção
investigativa? Não deixa de ser interessante constatar
a ligeireza com que tantos deputados criticaram as lúcidas e oportunas intervenções do Procurador-Geral da
República, e como, num abrir e fechar de olhos, descredibilizaram quanto possa vir a ser apontado como apurado por esta comissão de inquérito parlamentar. Nestas
coisas, o que é lógico é o silêncio. Vem nos livros.

Hélio Bernardo Lopes

alimentar a mente e o corpo

Q

uantas vezes se ouve a frase: “Não há mais nada
de saudável que manter uma alma sã em corpo
são”. E para que isso aconteça, não poderá haver
mais nada de benéfico que reflectir sobre as nossas
acções antes de as executar.
Um dos grandes males do ser humano é passar metade
da sua vida a arruinar a saúde, e a outra metade a tentar
recuperá-la. Pior ainda, é não fazer nada para corrigir
os maus hábitos - enganando-se a si mesmo. E, porque
a sabedoria é um paradoxo, o homem que mais sabe
é aquele que mais reconhece a vastidão da sua ignorância. Escreveu o nosso Eça de Queiroz, in “A Relíquia”: “A ignorância é uma fogueira que devora o homem – alimentada pelas enganosas sensações da Vida,
que os sentidos recebem das enganosas aparências do
Mundo”. Eça, possivelmente, deveria estar a referir-se
ao comportamento dos homens da sua geração. Como
descreveria ele os homens do nosso tempo?
Mas qual é o leitor que vai, afinal, prestar agora atenção
a coisas relacionadas com a moral do homem? Pronto,
pronto? Não percam tempo... Gostarão, de certo, de um
outro tipo de leitura? Pois então aqui temos o filósofo
René Descartes que nos explica de que em nós existem
dois factos: a presença do nosso corpo, e a existência
de Deus. O corpo como claramente se pode ver é uma
substância material, assim como a nossa alma é uma
substância pensante. A coisa chamada EU, por conseguinte, consiste em duas partes distintas – a máquina
que se move, ou o corpo, e a máquina que pensa, ou
a alma. Dito isto, vamos ao nosso tema, que é, como
às vezes se diz, alimentar a mente. Vezes sem conta,
dizemos que somos aquilo que pensamos e aquilo que
comemos e outros acrescentarão, e o estilo de vida que
levamos.
GostoLuso
de ler o “British Medical Journal” e
Clinique d’optométrie
4 févrierpesquisas
2009; nouveau científicas.
format: 10 juin 2009Numa edição recente uma
as suas

das investigações tem a ver com, “aparentar idade inferior à real anuncia maior longevidade e melhor desempenho físico e mental”. O estudo foi feito com a
participação de 1826 gémeos, com 70 anos de idade ou
mais, entre 1995 e 2008. O estudo revela também que
o gémeo com aspecto mais velho morreu mais cedo. É
interessante notar que o irmão gémeo, com aspecto mais
jovem, mostrou ainda melhor desempenho físico, maior
capacidade de aprendizagem e menor risco de doenças
associadas ao envelhecimento. À cautela, aconselham
os autores do estudo, para uma vida longa e activa é
cultivar a juventude do corpo e da mente. Café, chá
e descafeinado. Mais um estudo sobre estes três items.
Quem bebe 3 a 4 chávenas de café ou chá por dia têm
5 vezes menos probabilidade de sofrer de diabetes tipo
2, revela a analise de 31 estudos realizados entre 1966 e
2009, com cerca de um milhão de participantes. A mesma quantidade de descafeinado reduz o risco da doença
em um terço, de onde se conclui que o efeito protector
não provém da cafeína. Por cada chávena diária adicional de café verificou-se uma protecção de 7 por cento.
Mas o excesso de cafeína também tem efeitos adversos,
como aumento do ritmo cardíaco e da tensão arterial e
da ansiedade. Mas o consumo moderado, com 3 ou 4
cafés diários, em geral, é bem tolerado por indivíduos
saudáveis.
Os adolescentes e o álcool. Também num outro estudo
foi revelado que a psicoterapia individual é a mais eficaz, a longo prazo, para controlar o consumo excessivo
de bebidas alcoólicas por adolescentes. Foi a conclusão
de 64 estudos que avaliaram diferentes intervenções
para reduzir ou eliminar o excesso de álcool. No nosso
País é um problema grave o abuso de álcool por parte
dos nossos adolescentes, especialmente em festas e fimde-semana.
Augusto Machado

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista
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BREvEs
AMEAçA à
FUNçãO PúBLICA
REINO UNIDO. Pelo menos 300.000 funcionários
públicos britânicos podem
perder o emprego nos próximos anos devido às medidas do novo governo para
reduzir o défice de 179 mil
milhões de euros, noticiou o
jornal Sunday Times.
ERUPçõES
INTERROMPIDAS
ISLÂNDIA. O Instituto Meteorológico local anunciou
que as erupções do vulcão islandês pararam, pelo
menos temporariamente.
Porém, os cientistas dizem
que ainda é muito cedo para
assegurar que as erupções
vão acabar definitivamente.
BP FALA EM
“CATáSTROFE”
EUA. O director-geral da
petrolífera britânica, Robert
Dudley, admitiu que o derrame de crude provocado
pela explosão de uma plataforma no Golfo do México
“é uma catástrofe”.
CAIxA NEGRA
ENCONTRADA
ÍNDIA. A caixa negra do
avião que sábado se despenhou na Índia foi encontrada entre os destroços
do aparelho, avançaram as
agência de notícias IANS e
PTI. O Boeing 737 da Air
India Express despenhouse junto ao aeroporto de
Magalore causando 158
mortos. Pelo menos oito
pessoas sobreviveram.
AZEITE PARA OS EUA
E CANADá
Uma empresa de comércio
agro industrial de Portalegre anunciou que vai exportar para os EUA e Canadá
a marca de azeite virgem
extra Fadista, um produto
lançado em 2009. “Este negócio é de uma enorme importância para nós”, disse à
agência Lusa a responsável
pela empresa Diterra, Teresa Mendes. O azeite vai
entrar na América do Norte
através do Grupo TJX Companies, Inc.
ESTABILIDADE DO
MUNDO NA AGENDA
O ministro chinês das Finanças, Xie Xuren, disse que o
seu país e os EUA precisam
de se focar na estabilidade
da economia mundial, ameaçada pela crise da dívida
soberana dos países periféricos do euro. Já a secretária
de Estado norte-americana,
Hillary Clinton, sobre a segunda sessão do Diálogo
Estratégico e Económico
sino-norte-americano
que
decorreu na capital chinesa,
resumiu que “poucos problemas globais podem ser resolvidos apenas pelos Estados
Unidos e a China e poucos
podem ser resolvidos sem os
Estados Unidos e a China”.
BONO OPERADO
DE URGêNCIA
O vocalista dos U2 foi operado à coluna, sexta-feira,
de urgência, em Munique,
numa unidade de neurocirurgia. O tratamento obrigou
ao adiamento do primeiro
concerto da nova etapa da
digressão.

150.000 filhos incógnitos

H

á mais de 150.000 portugueses
sem o nome do pai no Bilhete de
Identidade (BI). A maioria tem mais de
35 anos, até porque ser filho de pai incógnito é uma realidade que a lei forçou a diminuir. Ainda assim, segundo
dados do Ministério da Justiça (MJ),
mais de 8.000 crianças com menos de
15 anos não têm paternidade definida.
“Divergências entre progenitores, comportamentos de risco ou factores sociais
[como filhos nascidos de pais não casados antes de 1976] conduzem a que
muitas vezes fique omissa a paternidade
na declaração de nascimento”, refere
o MJ. Antes do 25 de Abril, nascer
fora do casamento era ser ilegítimo e

muitas mulheres suportaram sozinhas
a educação das crianças. “O peso da
palavra era esmagador e de uma tremenda injustiça. A ilegitimidade era
não reconhecer o filho e envergonharse de o ter tido”, diz o pediatra Mário Cordeiro. Dos 151.889 portugueses com paternidade desconhecida,
108.195 tem acima de 35 anos. É o
caso de Paulo, que prestes a completar
40 anos nunca foi assumido ou procurado pelo pai e tem no BI uma lacuna
que surpreende muita gente. “Quando
casei, fui tratar da certidão de nascimento e a funcionária pensou que
havia um erro. Ficou incrédula com a
falta do nome do pai.”
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Hospitais têm de reduzir
despesa com horas
extra em 5%

S

egundo a ministra, só este ano estas medidas contribuirão com 50 milhões de euros na redução
global da despesa do SNS, que se pretende que seja
de mais de 100 milhões de euros até ao final do ano,
com a aprovação de outras medidas. O plano de redução de despesas dos hospitais deverá assegurar o
cumprimento da meta orçamental de crescimento de
apenas até 2,8 por cento da despesa em farmácia hospitalar e baixar pelo menos dois por cento a despesa
com fornecimentos e serviços externos.

artur agostinho
homenageado nos
Globos de ouro

XVª edição dos Globos de Ouro deu a Artur
Dia dos açores
A
Agostinho o prémio Mérito e Excelência, o galardão
mais importante da noite.
celebrado na ilha
“A pessoa que hoje homenageamos é a história viva
rádio, televisão, cinema e teatro. Soube mantermais pequena da região dase com
a personalidade e integridade bem vincada.”

ciais relevantes. Mas temos algumas diferenças:
desde logo uma dívida
pública correspondente
a 9,3 por cento do PIB,
graças a uma condução
muito responsável das
finanças públicas e uma
atenção muito cuidada
à dimensão da despesa. A dívida indirecta
da região é cinco vezes
inferior à da Madeira”,
acrescenta o governante
que, no discurso a proferir hoje, deverá reiterar o
contributo da região para
o equilíbrio das finanças
do Estado.
As celebrações oficiais,
promovidas
conjuntamente pelo parlamento e
pelo governo regionais,
têm este ano lugar no
Corvo, a mais pequena
ilha do arquipélago a que
corresponde um município com 425 habitantes,
o único dos concelhos do
país que não tem qualquer
freguesia.
Na sessão comemorativa
serão agraciados com as
insígnias honoríficas açorianas 30 personalidades
e uma empresa local, a
Fábrica de Chá Gorreana.
Atribuídas desde 2007,
estas condecorações foram instituídas em 2002
com o objectivo de prestar homenagem a pessoas
singulares ou colectivas
que, em múltiplas vertentes da sua actuação e
em actos com os mais diversos enquadramentos,
se hajam distinguido em
benefício da comunidade
e na valorização dos Açores.
Pela primeira vez a lista dos condecorados não
foi aprovada por unanimidade pela assembleia
regional, registando um

voto contra do deputado
regional do PPM, Paulo
Estêvão. O também líder
nacional monárquico discordou da atribuição, a
título póstumo, da Insígnia Autonómica de Valor,
a mais importante das
distinções, aos antigos
Presidentes da República Manuel de Arriaga e
Teófilo Braga, ambos naturais dos Açores, o primeiro do Faial e o segundo de S. Miguel. “Não
podemos concordar com
a condecoração destas
duas figuras, que ficaram
ligadas à ditadura que foi
a Primeira República”,
justificou o deputado.
Os Açores assumem este
ano o galardão de Região
Europeia do Ano 2010,
tendo o chefe do executivo, Carlos César, sido
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eleito na passada sextafeira, por unanimidade,
presidente da Comissão
das Ilhas da Conferência
das Regiões Periféricas
Marítimas da Europa
(CRPM).
A mais antiga comissão geográfica da CRPM
agrega os governos de 24
regiões insulares europeias, representando um
total de cerca de 13,5 milhões de cidadãos do Chipre, Dinamarca, Estónia,
Finlândia, França, Grécia, Itália, Malta, Espanha, Suécia, Reino Unido
e Portugal.
PÚBLICO
NR: Pergunta: Se o
Dia dos Açores é a 24 de
Maio porque é que aqui
se comemora em Junho?
RM

Foi assim que Francisco Pinto Balsemão, presidente
do Grupo Impresa, descreveu Artur Agostinho antes
de lhe entregar o Globo de Ouro Mérito e Excelência.
“Quero partilhar este prémio com o núcleo duro da
minha família”, disse Artur Agostinho emocionado.
O jornalista e actor dedicou o prémio à mulher, às
filhas e ao neto, confessando ter gostado de receber
o prémio. “Foi uma grande alegria porque gostei de
ELIZABETH RAPOSO
• LONDONOE
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• 514.771.4053
• ELIZABETH@LONDONOGROUP.COM
receber
o Globo.”
lembrou
ainda
que “é bom que o
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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.
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Jean charest renuncia autocarros eléctricos daqui a 2026
Carl Desrosiers, chefe de exploração na So- do Quebeque e o Centro quebequense de acção sobre
ao seu prémio do plQ Para
ciedade de transporte de Montreal (STM), os au- as mudanças climáticas.

O

primeiro-ministro Jean Charest renunciou ao seu
prémio anual de 75.000 $ que lhe dá o seu partido,
para fazer desbloquear as negociações com a oposição
e permitir a adopção do seu projecto de lei sobre a ética.
“Sempre pensei que o meu salário anual do Partido liberal do Quebeque, de 75.000 $, era legítimo e que um

tocarros alimentados com electricidade representam
uma das soluções necessárias para melhorar os transportes públicos de Montreal. Mas a chegada destes
autocarros nas ruas da metrópole não se fará rapidamente. Efectivamente, a STM entende escalonar a
sua implantação sobre uma quinzena de anos, ou seja
daqui a 2026. A STM fez o anúncio das suas intenções em matéria de autocarros eléctricos no âmbito
de um colóquio que decorreu quinta e sexta-feira, no
Palácio dos Congressos de Montreal. O “Colóquio
sobre a electrificação dos transportes terrestres no
Quebeque: Do mito à realidade”, era organizado
pela UQAM em colaboração com o Ministério dos
Transportes do Quebeque, a Cidade de Montreal,
Hydro-Quebec, a Associação do transporte urbano

Stephen Harper recusa ocupar-se
das despesas dos deputados
partido político poder pôr este tipo de gesto”, explicou
à entrada de uma reunião do seu caucus. Mas este bónus, mesmo se não causa um problema ético a seu ver,
tornou-se “um obstáculo” à adopção do projecto de lei
48. “Penso que o projecto é importante, e neste ponto
estou pronto a renunciar aos 75.000 dólares para fazer
adoptar este projecto de lei”, afirmou o senhor Charest.
Diante da União dos municípios do Quebeque, Jean
Charest tinha declarado que queria que o projecto de
lei 48 seja adoptado até 11 de Junho. Este projecto, depositado há um ano, prevê a criação de um código de
deontologia para os deputados e um posto de Comissário à ética. O governo quer trazer o projecto de lei
em comissão parlamentar esta semana para se fazer o
estudo detalhado.

O

primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper,
distanciou-se do debate sobre a transparência
nas despesas dos deputados. O senhor Harper declarou que a maneira como os deputados gastam o seu
orçamento de funcionamento não é da sua incumbência e que simplesmente não faz parte do órgão jurisdicional do governo. Precisou que o Parlamento é independente nesta matéria e que toma as suas próprias
decisões pela mediação do gabinete interno. Esta
Comissão parlamentar, que inclui todos os partidos
e que gere os orçamentos dos deputados, rejeitou o
pedido da verificadora-geral, que queria examinar estas despesas. De acordo com o gabinete interno, iria

“para além” do mandato de Sheila Fraser. A senhora
Fraser insistiu sobre o facto de que tinha o direito de
verificar as contas, dizendo que queria simplesmente
melhorar as práticas de gestão, e não começar uma
caça às bruxas. Contudo, o primeiro-ministro precisou que o governo é responsável pelos gestos dos
ministros, e que a esse respeito, poderia tentar limitar
o crescimento das suas despesas. O chefe do Partido liberal, Michael Ignatieff, indicou que não pensa
que os Canadianos querem ver todas as adições de
restaurantes apresentadas pelos políticos. O chefe do
Bloco quebequense, Gilles Duceppe, deu o seu apoio
à senhora Fraser.

Yolande James defende a sua política

O

ministro das Comunidades culturais e da Imigração, Yolande James, exprimiu sexta-feira o
seu desacordo com o ex-conselheiro municipal de
Hérouxville, André Drouin, que considera que o Que-

beque deve fechar a torneira da imigração para evitar o caos social. Testemunhando quinta-feira diante
a comissão parlamentar sobre o projecto de lei 94,
que enquadra os acordos razoáveis, o senhor Drouin
pediu ao governo “que parasse a cadeia” da imigração, que é tempo de
ver mais claramente.
Também pediu que as autoridades
cessassem de consentir acordos por
motivos religiosos. A ministra James
considera que a maioria quebequense não pensa como ele. Por ocasião
de um anúncio sobre o emprego, em
Montreal, a ministra indicou que “nota-se uma demonstração muito clara
que a imigração contribui de maneira positiva para o desenvolvimento
do Quebeque, há muito tempo. É claro para mim que os propósitos tidos
pelo senhor Drouin não representam
o que pensa a maioria quebequense”.
Durante a sua exposição, Drouin sublinhou que o Quebeque não tem de
forma alguma a capacidade de integrar 50.000 recém-chegados ano após
ano.
“Enquanto fábricas, como a de Kruger, fecham por toda a parte, fazemos
entrar cada vez mais imigrantes”,
disse André Drouin.
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a propósito duma proposta

F

ui abordado por alguns concidadãos que me pediram
esclarecimentos sobre uma proposta que fiz na última
Assembleia-geral da Caixa, relacionada com a separação
da gerência do edifício que pertence à comunidade, da
instituição financeira que é um pouco de toda a gente.
Mesmo alguns membros que estiveram presentes não
terão entendido o fundo da proposta e ficaram convencidos de se tratar da criação de mais uma comissão a exemplo de outras que se ficaram pelo caminho.
Não se trata duma comissão. Antes um organismo, criado pelos membros na Assembleia-geral e apenas desta
dependente.
Porquê a proposta? Analisemos calmamente a situação
e procuremos encontrar os prós e os contras. Se houverem uns e outros. Sempre esteve no meu espírito a necessidade de a Caixa ser o fulcro da sociedade portuguesa
no Québec. E essa necessidade continua, quanto a mim,
a justificar-se. Com o andar dos anos, aquela facha de
membros, dita dos pioneiros, vai-se tranquilamente diluindo na Natureza. Todos os anos desaparecem vários
sem que os seus lugares sejam ocupados por outros portugueses. A falta de imigração pode ser uma das razões. O
certo é porém que gradualmente, pouco a pouco, vamos
ficando em minoria no interior do organismo. E isso pode
ser grave. Daí a necessidade que a população portuguesa
que ainda não seja membro da Caixa o deva fazer. Sobretudo considerando que com as novas tecnologias em
actuação, qualquer pessoa residente não importa onde,
pode ser membro activo, fazendo as suas transacções por
internet ou guichet automático em qualquer outra instituição financeira. Não é a primeira vez que faço referência a
essa necessidade e não será certamente a última. Porque
é verdadeiramente importante.
Não podemos permitir que sejamos minoritários dentro
da nossa própria casa.
Portanto, com a intenção de proteger o património português e, ao mesmo tempo, ajudar nos projectos de interesse comunitário que possam ser propostos, pensei em
sugerir a criação de um organismo que passaria a gerir o
edifício, protegendo-o como propriedade lusa e, ao mesmo tempo, criar condições para o desenvolvimento de

uma acção social há muito desejada.
Como fazer? Quanto a mim simples. Sabemos que a
Assembleia-geral – composta de membros activos ou
seja, os portugueses e seus descendentes, é o único órgão
que pode decidir em tudo quanto respeite o património.
Daí, então, que a partir do momento em que a Assembleia
formalizasse as etapas do novo organismo, para o qual
escolheria 3 pessoas idóneas propostas para a sua direcção, e que não integrassem nenhum dos órgãos directivos
em exercício, fixar-se-ia uma renda mensal a pagar pela
Caixa, que se juntaria às outras rendas dos inquilinos actuais. A totalidade das somas recebidas ficariam – como
é óbvio – numa conta aberta para o efeito e anualmente,
a Assembleia-geral decidiria o rumo a dar-lhe, ou seja,
a continuação do aumento de fundos para aplicação em
qualquer obra social ou ainda, por exemplo, apoiar qualquer estudante, aplicado, mas sem meios financeiros, de
modo a poder obter um diploma universitário. As Bolsas
de Estudo que criámos em 1987 manter-se-iam com a
Caixa. O Fundo do Património poderia então apoiar os
estudos universitários desse aluno, do primeiro ao último
ano, desde que a necessidade justificasse. (Nota: os meus
filhos já estão formados profissionalmente).
Naturalmente, que isto são exemplos possíveis numa
variedade larga de possibilidades. Fosse apenas amontoar o valor das rendas durante um período a estabelecer,
com a finalidade de construir uma Casa de Portugal. Ou
outra obra a definir. Penso porém que qualquer organismo deste tipo, protegendo o que nos pertence, seria uma
iniciativa que poderia contribuir para o desenvolvimento
do meio comunitário e, simultaneamente, ajudar a Caixa
na sua evolução para outros cumes, dado que mais próxima da população e do seu centro nevrálgico.
Sugeri o nome de Fundo de Protecção do Património.
Poderia ser outro. No entanto, creio que é uma proposta
que merece ser estudada sem fazer quaisquer despesas.
E os resultados obtidos poderiam ser de grande utilidade
ao mesmo tempo que solidificava a população junto da
instituição financeira. Formava um corpo cuja força não
seria certamente negligente.

Raul Mesquita
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COMENTáRIO SEMANA
DE ECONOMIA E MERCADOS
SEMANA DE 17 A 21 DE MAIO

Mercado Laboral português ainda sem
sinais claros de inversão de ciclo

Em Portugal, a semana passada ficou marcada pela divulgação da Taxa de Desemprego referente ao 1ºT2010, que voltou a
agravar-se, de 10.1% para 10.6%, correspondente ao nível mais
elevado desde o 1ºT1985. Considerando os dados ajustados de
sazonalidade (Cálculos do Departamento de Estudos do Montepio), a Taxa de Desemprego subiu de 10.0% para 10.4%, uma
progressão superior à observada no trimestre anterior (+0.1 p.p.),
e que se revela em linha com o que fora apresentado pelo Eurostat nas suas estimativas mensais da Taxa de Desemprego para
Portugal. Um aspecto positivo é que o aumento do Desemprego
não resultou, apenas, da redução do Emprego, mas, também,
do aumento da própria População Activa, algo que sucede, normalmente, durante os períodos de recuperação. Já pela negativa, refira-se o aumento do Desemprego de Longa Duração, algo
que também seria expectável atendendo a que a economia continuou a perder postos de trabalho e que, de resto, tem sido uma
tendência comum a outras geografias. Refira-se que as últimas
Previsões Económicas para Portugal, publicadas pela Comissão
Europeia, apresentaram um cenário que consideramos ser demasiado optimista para a Taxa de Desemprego, ao apontar para um
valor de 9.9%, quer para este ano, quer para o próximo. Com efeito, se tivermos em consideração o dado agora divulgado (10.4%,
quando ajustado de sazonalidade), para se verificar uma Taxa de
Desemprego de 9.9%, este ano, terá que se assistir a uma redução média desta taxa de cerca de 0.3 p.p., ao longo dos últimos
3 trimestres de 2010. Neste sentido, consideramos que a Taxa
de Desemprego média, em 2010, deverá ficar ligeiramente acima
dos 10% (na ordem dos 10.2%-10.3%). De resto, os dados de
Abril sobre o Desemprego Registado, igualmente conhecidos na
semana passada, sugerem que não terá sido, ainda, nesse mês
que se assistiu a uma inversão de ciclo do Mercado Laboral. Com
efeito, o número de Desempregados Registados nos centros de
emprego, em Portugal, era de 570 768, o que, pese embora tendo correspondido a uma ligeira descida mensal de 0.2%, quando
ajustado de sazonalidade (cálculos do Departamento de Estudos
do Montepio), representa um considerável acréscimo (+1.4%), sugerindo, nesse sentido, uma nova subida da Taxa de Desemprego, no mês de Abril, que, de acordo com o Eurostat, se situava nos
10.5%, em Março. Estes dados continuam, assim, a evidenciar
um Mercado Laboral bastante deteriorado e que deverá permanecer, nos próximos meses, como um forte constrangimento a uma
recuperação mais célere da economia portuguesa.
Rui Bernardes Serra e José Miguel Moreira
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MUITO BONs sOMOs Nós

o piadético
E

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Harmonia na sua relação. Com os nossos pensamentos e palavras criamos o mundo em que vivemos!
Saúde: Consulte regularmente o dentista.
Dinheiro: Cuidado com investimentos.
Número da Sorte: 1
Números da Semana: 9, 11, 17, 22, 28, 29

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Seja selectivo nas suas amizades. Plante hoje sementes de optimismo, amor e paz. Verá que com esta
atitude irá colher mais tarde os frutos da alegria.
Saúde: Problemas de rouquidão.
Dinheiro: Seja prudente no local de trabalho.
Número da Sorte: 67
Números da Semana: 1, 5, 7, 11, 33, 39

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada.
Amor: O amor paira no ar. Procure intensamente sentimentos sólidos e duradouros, espalhando em seu redor
alegria e bem-estar!
Saúde: Nada o preocupará a este nível.
Dinheiro: Época pouco favorável.
Número da Sorte: 56
Números da Semana: 2, 9, 17, 28, 29, 47

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Deixe que os outros se aproximem de si. Olhe tudo
com amor, assim a vida será uma festa!
Saúde: A saúde é o espelho das suas emoções.
Dinheiro: Período favorável.
Número da Sorte: 38
Números da Semana: 9, 18, 27, 31, 39, 42

LEãO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.
Amor: Tenha mais contacto com familiares. A verdadeira
beleza não é visível aos olhos, pois está no coração!
Saúde: Faça uma caminhada por semana.
Dinheiro: Sem sobressaltos.
Número da Sorte: 29
Números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Organize um jantar de amigos. Aproveite ao máximo os momentos de alegria para agradecer a Deus tudo
o que tem!
Saúde: Evite a rotina.
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Número da Sorte: 40
Números da Semana: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BALANçA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: poderá começar uma nova amizade ou um novo relacionamento.
Saúde: Durma mais para recuperar energias.
Dinheiro: Boa capacidade de resolução de conflitos e
gestão de recursos.
Número da Sorte: 61
Números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

ESCORPIãO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio.
Amor: Possível desilusão com alguém próximo. Dê a
mão a quem dela precisa.
Saúde: Faça exercícios de relaxamento.
Dinheiro: Não se distraia.
Número da Sorte: 53
Números da Semana: 1, 3, 7, 18, 22, 30

m criança, fascinava-me a maneira como os mais
velhos relatavam uma tarde bem passada. Não
interessava onde havia ocorrido a dita: podia ter sido
numa tourada à corda ou numa matança de porco,
num piquenique no Monte Brasil ou numa simples
tarde em que ao habitual passeio dos tristes se houvesse substituído, em jeito de golpe de última hora, uma
almoçarada de bacalhau com natas na companhia dos
primeiros circunstantes que se candidatassem. O que
interessa é que, posta mais tarde a oportunidade do
relato, o verbo “rir” estava sempre lá. Uma tarde bem
passada, para a geração anterior à minha,
era uma tarde onde toda a gente se havia
rido até não poder mais. “Ai o que nós
nos rimos”, diziam. Melhor ainda: “Ai, o
que a gente se rimos.”
Eu achava um absurdo, mas porque era
jovem: passava a vida a rir e, portanto,
uma tarde bem passada, para mim, era
feita de outra matéria que não do riso.
Afinal, os mais velhos eram capazes de
rir-se de coisa nenhuma. Ainda o almoço não havia começado, aliás, e já eles
se haviam começado a dedicar à tarefa. Uma mulher
descascava um pepino para a salada – e logo, numa
metáfora sempre infalível, um dos homens desatava
aos gritos lá do fundo da cozinha. Depois, a mais velha bebia um copo de vinho inteiro, arroxeava um
nadinha das faces – e de imediato caía tudo num delírio, que aquela santa mulher embriagada, sim, era
o máximo. Entretanto, partia-se um prato algures – e
inevitavelmente se contorcia toda a gente pelos sofás,
agarrada à barriga, como se não houvesse nada mais
engraçado do que um monte de cacos espalhados
pelo chão.
Não foram os filósofos que me fizeram perceber a
importância do riso. Não foi Wittgenstein, não foi
Kierkegaard, não foi sequer Badaró: foi talvez um
concreto dia de 1995, hoje tão distinto na minha memória, em que, bafejado pela primeira vez com um
fim-de-semana de folga, raríssimo para um estagiário, conferi os diferentes programas propostos para
aquela noite de sexta-feira, eliminei concertos e teatros, recusei jantares e pezinhos de dança – e suspirei: “Por favor, vamos a cinema. E ver uma comédia!” Desde então, rio-me sempre que posso. Rio-me
daquilo a que acho graça e rio-me, inclusive, daquilo
que, não tendo tanta piada, ao menos não ofenda por
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Joel Neto

SAGITáRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Procure estar calmo. Não se canse a viver
agitado!
Saúde: Poderá ter problemas respiratórios.
Dinheiro: Tudo estará a correr bem.
Número da Sorte: 9
Números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

CAPRICóRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não dê importância a comentários. Sentir-se-á um
pouco sozinho no mundo, mas não é bem assim, afinal
tem tanta gente que gosta de si.
Saúde: Proteja os ouvidos. Estão sensíveis.
Dinheiro: Não se precipite ao fazer compras.
Número da Sorte: 11
Números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AqUáRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Principio
do Amor, Grande Alegria. Amor: Dê atenção às pessoas
mais velhas da sua família.
Saúde: Não esforce as suas pernas.
Dinheiro: Seja alegre e optimista, enquanto trabalha; desempenhe o seu papel de coração aberto e com um sorriso na cara!
Número da Sorte: 37
Números da Semana: 2, 17, 19, 36, 38, 44

PEIxES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Tratamos daCarta
instalação
sistemas
Dominante:de
Cavaleiro
de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado.
completos
para
RTPi
e RDPi
Amor:
Não ligue
ao que
as outras pessoas dizem. O pensamento positivo é o melhor remédio para qualquer mal.
Saúde: Tendência a dores de garganta.
Dinheiro: Possível aumento.
Número da Sorte: 62
Números da Semana: 1, 8, 17, 21, 39, 48

completo o bom-gosto. As pessoas que são capazes
de rir de tudo, estou convencido, são mais felizes – e
há já alguns anos que me prometi a mim próprio fazer um esforço.
Mas há meia dúzia de coisas de que eu não conseguirei nunca rir-me. Não consigo rir-me de um prato
que se parte. Não consigo rir-me de um homem que
tropeça. Não consigo rir-me de um acidente na autoestrada. Não consigo rir-me de uma derrota do Benfica
em dia de suposta celebração do título (vá, conseguir
até consigo, mas disfarço). E, sobretudo, não consigo
rir-me de um homem que a si mesmo se
obrigou a fazer toda a gente rir, principalmente quando em volta ninguém está
para risotas. Falo dos humoristas profissionais em dia de descanso, sim: daqueles
pobres diabos que fazem do palco a vida
e, quando enfim são chamado à Terra,
não conseguem deixar de fazer também
da vida um palco, obrigando-se a si próprios a conservar a personagem até que,
dentro deles, alguma coisa enfim desligue. E falo, principalmente, do piadético
de serviço. Não há grupo de amigos que não o tenha,
provavelmente: o homem das graçolas. O rapaz que
até numa maçã podre encontra piada. O jovem adulto
que repete mil vezes uma anedota, batendo no ombro
de cada um, chamando cada amigo pelo nome, gritando mil vezes aos sete ventos até que, finalmente,
alguém esboce uma reacção. O homem desprovido
de humor que tenta de todas as maneiras acreditar
que tem piada, apesar de alguma coisa nos olhares da
assembleia há muito tempo lhe segredar o contrário.
O chato, basicamente. Cada vez os encontro mais, e
um pouco por todo o lado: um esgar de riso erguido
a despregadas num desespero de incompreensão, de
desamparo e de solitude. E, embora esta crónica não
tenha um gancho de actualidade, um acontecimento
que a justifique imediata e claramente, foi para eles
que foram os meus pensamentos neste domingo em
que vos escrevo.
Escrevo-vos sempre a um domingo – às vezes fico
azedo com isso. Mas a crise nunca mais acaba, os servidores públicos parecem cada vez mais desonestos e
o Benfica acaba de adiar por mais uma
semana ainda a conquista do campeonato. O mundo está, definitivamente,
com muito pouca graça. A não ser no
que diz respeito ao Benfica, claro.

Luís Pereira - Daniel Boal

PORTUGAL EM SUA CASA 24 HORAS

NOTÍCIAS DIÁRIAS DOS AÇORES E DA MADEIRA

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

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

Não perca
esta viagem!

Tel.: 514-947-1479
www.lumar-satcom.com
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por onde andarão?

os lusodescendentes da segunda geração sabemos
nós o bastante. Encurralados entre a cultura de origem e a cultura de acolhimento, são um grupo de reacções bastante previsíveis. Alguns, num gesto de rebeldia
contra os valores, quantas vezes deslocados, que lhes
eram impostos, esqueceram a língua que sorveram com
o primeiro leite, atraídos pelo canto de outras sereias e
por novos paraísos. Felizmente, a maioria, vencendo dificuldades, numa sábia conciliação, souberam escutar e
preservar a voz telúrica que os habita e, de raízes fiéis à
terra ancestral, têm estendido, lá no alto, pelos imensos
céus deste novo mundo, vigorosa ramaria que começa,
pouco a pouco, a recobrir-se de frondosa folhagem de
belos e inesperados matizes.
E a terceira geração? Por que
caminhos andará? Nascida
em berço mais confortável,
poupada aos dilacerantes conflitos culturais e geracionais
dos seus progenitores, o seu
percurso deverá ser, à primeira
vista, bastante mais pacífico e
harmonioso. Mas facto interessante, depois de explorados novos mundos e de saciadas
novas apetências, as vozes e pertenças mais profundas,
aparentemente adormecidas, acabam geralmente por
irromper das profundezas e manifestar-se das formas
mais inesperadas.
Esta pequena história fala desse mundo subterrâneo,
desses chamamentos tão inexplicáveis mas tão intensos
e decisivos: Naquela tarde, travei conhecimento com
mais um português. Ao contrário do observador das andorinhas, este era um rapaz desportivo, vigoroso, na força da idade. No intervalo da animada partida de futebol
que decorria num dos campos do parque, apartou-se do
grupo e, depois de refrescar o rosto no jacto de água
que esguichava dum fontanário ali à mão, encostou-se
à vedação a descansar. Aquela camisola da selecção
portuguesa de futebol, que envergava com garbo, não
deixava margem para dúvidas.

D

- És português? - meti conversa.
Sacudiu a juba encharcada e sorriu-me.
- Os meus avós são portugueses. Os meus pais já nasceram no Canadá. - Apesar da sua resposta, falava um
português escorreito, enfeitado com um subtil sotaque
que só um ouvido mais atento poderia detectar.
- Mas sentes orgulho da tua origem - continuei, apontando a camisola.
O rapaz afagou o emblema das quinas.
- Tem razão, quando jogo uso sempre esta camisola. É
o meu talismã.
- Confessa que no fundo, ainda te sentes português.
- Pode ser, nunca fui muito agarrado a esses valores
mas também, para ser franco,
nunca reneguei as minhas raízes. Quando a selecção portuguesa vencia os jogos no
campeonato do mundo, eu
nunca faltava à festa que a
malta fazia ali na St-Laurent,
no bairro português.
- Se gostas tanto de futebol e
da nossa selecção, podias organizar uma equipa portuguesa. - insisti.
Desta vez, olhou-me admirado.
- Para quê? Quando me apetece jogar, tenho estes
amigos todos. - Apontava os companheiros que já se
preparavam para recomeçar a partida. - São de todas
as origens. Sul-americanos, africanos, chineses, até um
esquimó cá temos. É muito mais divertido assim, não
acha? Sabe do que eu também gosto muito? É da procissão do Santo Cristo e depois ir comer um caldo verde
e uma boa bifana - lançou-me em jeito de despedida.
E, sem me dar tempo para continuar a conversa, deu
uma corrida para reocupar a sua posição no terreno.
Ao longe, a camisola rubra das quinas sobressaía no cacho multicolor que já reatara o
jogo em aceso alarido.
(in “O homem que falava com as flores”)

Manuel Carvalho
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o meu mundo português
em Montreal

Eu nasci e vivo em Montreal no Canadá mas no meu diaa-dia vivo em Português. Vou à escola e à catequese
portuguesa. Para os meus pais, o orgulho de ser português
é tão importante que eles querem transmitir a mim e ao meu
irmão o valor desta cultura que é magnífica e espectacular.
Na minha família, a presença de Portugal é constante.
Primeiramente, temos canais de televisão portugueses
que são emitidos directamente de Portugal, onde ouvimos
notícias e tudo o que se passa durante o dia. Em minha casa,
a ementa é toda portuguesa: os meus pratos preferidos são:
bolos de bacalhau, pastéis de nata, sardinhas assadas e
bacalhau de todas as maneiras. Mesmo o sumo, manteiga e
muitos outros produtos que vem de Portugal são comprados
e levados para casa. Falar português é tão importante para
a minha família que desde que eu nasci, eles ensinam-me a
falar esta língua. Quando eu vou a Portugal, eu vejo como
os meus pais ficam orgulhosos de poder expressar-me com
a minha família em português. No ano passado, uma cantora
de fados, a Mariza, veio a Montreal. Não é o meu topo de
música, mas depois de ir ao espectáculo na «Place Des Arts»
eu conheci esta arta do tempo antigo que me faz escutar este
ano, outra cantora como a Ana Moura. Não é só a música e
a comida que me identificam como luso-descendente, mas
também o desporto. Quando é tempo de mundial de futebol
e é Portugal que joga, eu gosto de celebrar a vitória com os
meus amigos e família na rua St-Laurent onde tem sempre
uma grande festa quando eles ganham. Mesmo se eu nasci
no Canadá, sinto-me mais Portuguesa que Canadiana!

Tiffany Neves-Braga, 10 anos, 5ª classe

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

coNcURSo valoReS poRTUGUeSeS
O concurso que a 10 de Junho do ano passado iniciámos nestas páginas, está terminado. Foi publicado a última figura do período republicano vigente, completando
assim o conjunto destes valores nacionais. A partir do dia 12 de Maio e até o dia 2
de Junho, estaremos aptos a receber os trabalhos de todos os candidatos, aos excelentes prémios que temos para entregar. Vejamos como se vai desenrolar o processo de acolhimento, verificação e escolha pelo júri dos trabalhos apresentados:
1) Os candidatos disporão as suas apresentações sobre suporte da sua escolha.
De notar porém, que seja qual for a forma de apresentação, esta deve estar obrigatoriamente completa com todas as figuras publicadas. Os cadernos incompletos serão automaticamente rejeitados.
2) Cada concorrente deverá apresentar o seu trabalho em envelope fechado, sem qualquer identificação, acompanhado de um outro envelope, também fechado, que esse, conterá a identificação do candidato.
3) No acto da entrega, cada um destes envelopes receberá, na presença do candidato
(ou seu representante) um número (igual para os dois envelopes), de modo a poder ser
identificado no final, pelos jurados, uma vez as escolhas feitas por eles.
4) Nenhum membro ou familiar dos componentes do Jornal poderão ser candidatos.
5) O dia, hora e local da escolha final do júri será comunicado publicamente e, a decisão
anunciada será sem apelo.
6) Insistimos no facto que a data limite para entrega dos trabalhos em concurso será, rigorosamente, a quarta-feira dia 2 de Junho, até às 18 horas nos locais de A Voz de Portugal,
4231-B boul. St-Laurent.
PRÉMIOS
1º Prémio – Dois livros autografados da autoria do Senhor Presidente da República.
2º Prémio – Um livro sobre a Casa de Bragança, autografado pelo Duque de Portugal e
Bragança.
3º Prémio – Um depósito de 250 dólares com abertura duma conta, na Caixa Portuguesa.
Jovens e menos jovens, portugueses, são todos convidados a participarem, contribuindo para reerguer o amor-próprio nacional neste Portugal expatriado, ajudando
no respeito e perenidade dos Valores Portugueses.
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Luzida 7ª dominga, de Dora Barão
completou o império da APES
N
a Associação Portuguesa do Espírito Santo
(APES), completou-se no fim-de-semana passado a série de funções do seu império, por mor da realização da dominga que saíra à Dora Barão, no tirar
das sortes em 2009.
Tratou-se, pois, de um evento de carácter particular,
como o são geralmente todas as domingas, embora
seja sempre bem-vindo quem quer que bata à porta
onde se esteja a rezar ao Divino Espírito Santo em
dias semelhantes.

Depois de para tal ter recebido na sua residência os
símbolos do Divino no domingo de 16 do corrente,
reuniu seguidamente familiares, amigos, colegas e
pesssoal afecto a esta função na sede da APES para
reza do terço da segunda ao sábado, assim como para
o ponto alto, nas cerimónias do domingo.
Estamos aqui é para isso - declarou-nos Artur Couto, presidente da APES, quando questionado sobre
a disponibilidade desta coletividade na cedência
das suas instalações para a realização de actividades
como a desta função (dominga). “O próprio nome da
associação diz tudo”, acrescentou

e doçaria.
A realização desta dominga, que a Dora dedicou
“em memória dos meus pais”, Rogério e Alda Barão,
veio no prosseguimento de uma longa tradição familiar, que remonta ao tempo dos impérios da Arquinha,
Rua do Passal e ruas adjacentes, em Ponta Delgada,
que o saudoso casal frequentava com muita devoção
e grande espírito de solidariedade.
Alex Câmara e a
discoteca do Fernando
Vinagre
animaram as atividades do sábado
e do domingo, às
quais, para além de
A Voz de Portugal,
marcaram também
presença a Rádio Clube de Montreal e o Montreal
Magazine.
Num dos momentos mais altos deste acontecimento, a Dora foi a coroar juntamente com os jovens Ra-

quel Marie, Adriana, Jade e Zachary, depois da missa
das 10h00, presidida pelo padre José M. Cardoso,
assaz participada e acompanhada pelo Coral de Santa
Cruz.
À chegada da igreja à sede da APES, a Banda de
Nossa Senhora dos Milagres saudou os presentes
com o Hino do Espírito Santo e um “ordinário”, sob
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Aliás, estava-se no Domingo do Pestecostes, ao qual
o padre José Maria se referiu, no início da sua homília, dizendo que “a igreja nasce da diversidade”, para
tal citando três aspetos e mencionando os dons do
Espírito Santo.

“Senhor eu vou-me embora/, comigo vais também/.A
minha vida agora/, maior sentido tem”.
A Dora - lembramos - tem-se distinguindo no desempenho da sua carreira bancária, sendo atualmente diretora da filial do Laurentian Bank, na Avenida
Darlington, onde está à frente da secção dos Fundos

Mutuais Coletivos; e pela colaboração que tem prestado, e presta, a algumas das coletividades locais. É,
presentemente, secretária interina da APES, e foi, a
par dessa solidariedade institucional, a primeira mulher presidente da Casa dos Açores do Quebeque e da
referida APES.
“A Voz de Portugal” congratula-se por este brilhante
evento e saúda a Dora, com votos das maiores felicidades.

António Vallacorba
“Ó Maria, ó Mãe do meu Deus/; Ó Maria dos céus,
ó Rainha/, este terço que agora rezamos/,aceitai, ó
Maria, ó Mãe minha”.
Toda a semana, pois, se rezou o terço com muita
devoção, presidido por Rosa Branco e para a qual a
mordoma preparara, tal como os seus homóninos anteriores, um interessante livrete, ilustrado com fotografias dos pais, dela própria e do desenrolar de cada
mistério, intenções e cânticos. A cada sessão do terço, seguia-se depois ao sempre agradável encontro de
confraternização, com comes-e-bebes para os quais
os devotos contribuíam também com os seus petiscos

a gerência de Leonardo Aguiar.
Constituiram momentos muito agradáveis, as refeições de um bufete quente e frio, no sábado, e de carne
assada, etc., no domingo, a par da imensa doçaria, arroz doce, bebidas, etc., tudo muito bem e alegremente degustado no calor da amizade, paz e harmonia.
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Festas em honra do Senhor Santo Cristo
comoventes momentos da nossa fé

rês dias de tempo extraordinário saudaram as
festividades em louvor do Senhor Santo Cristo
dos Milagres no fim-de-semana transato, sempre de
grande importância para o seu brilhantismo geral,
tanto a nível religioso, como profano. Se é importante expressarmos a nossa fé acompanhando o “Ecce
Homo” na sua procissão, também o é através da nossa concentração no recinto festivo.
O próprio Eddy Sousa, actuando ao ar livre no domingo, o reconheceu cabalmente, ao afirmar que “já
há muito tempo que não fazia um dia assim”!
Apenas duas outras edições a igualaram em sol
amigo e temperaturas a rondar os 30 graus: a da sua
inauguração, no Parque Jarry,
em 1966, e vinte e cinco anos
depois, em 1991, para o qual
esteve connosco uma caravana
de membros do Governo açoriano, liderada pelo seu chefe
de então, o Dr. Mota Amaral.
Da Ilha de S. Miguel, deslo-

T

Contudo, apraz-nos registar o fato de, para as cerimónias religiosas do sábado, domingo e segunda-feira, terem estado programadas celebrações presididas
pelo referido padre João Rodrigues, coadjuvado pela
equipa sacerdotal desta Missão, acompanhadas pelos
grupos Coral de Santa Cruz e Coral do Senhor Santo
Cristo dos Milagres.

Milhares de pessoas, incluindo inúmera juventude,
estiveram presentes a esta solenidade, expressa publicamente por uma procissão muito nobre, acompanhada pelas Filarmónica Portuguesa de Montreal
(FPM), Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval (FDESL) e Banda de Nossa Senhora dos Milagres. Uma procissão, aliás, que merecia um trajeto
maior. Tendo ido apenas até à Rua Marie-Anne, contudo ficou recompensada por uma “descida” até à
Rua Duluth...mas sem o nosso povo!”
Tal como o padre José Maria regista no boletim paroquial do dia, “A procissão do Senhor Santo Cristo,
a maior manifestação religiosa açoriana, celebra-se
cou-se até nós o padre João Luciano Rodrigues para no quinto domingo depois da Páscoa na cidade de
que vivessemos mais intensamente estes dias festi- Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Estas festas
vos. O ilustre visitante é natural de Ponta Garça, Vila religiosas chegam a reunir cerca de 50 mil pessoas,
Franca do Campo, e a presta serviço nas paróquias da entre devotos locais e emigrantes em peregrinação
Covoada e S. José, ambas de Ponta Delgada.
anual”.
Por razões várias, só pudemos assistir à eucaristia do
Entretenimento de muito agrado geral, preencheúltimo dia festivo, a segunda-feira, feriado nacional ram as atividades musicais dos três dias, no exterior
em honra da Rainha Vitória e Domingo de Pentecos- e interior e com arraiais animados pelos concertos
tes,
e sobre a qual nos
seria impossível de comentar, da FPM, FDESL e BNSM. Outrossim, deixaram


por termos de entregar este texto durante o dia.
impressão muito positiva as atuações de Sara Fran-
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co (simplesmente diivinal a sua rendição de ‘Nessuna Dorme’), Fátima Miguel, Eddy Sousa, David de
Melo e o DJ-Xmen.

No regresso da procissão, a Comissão de Festas
ofereceu uma recepção aos convidados que nela se
incorporaram, enquanto que no subsolo do templo
longas filas de convivas faziam vez para as muito saborosas bifanas. (Não estranhamos que tenha faltado
pão ou a carne)!
Parabéns à Comissão de Festas, à Missão e à comunidade
em geral pelo brilhantismo
destas festividades, pois fomos também uma das razões
do seu grande sucesso, nelas
participando em grande número e cuja igreja já mostra uma iluminação mais digna.

António Vallacorba
Fotos de Daniel Carvalho
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†
25 de Maio de 2010
1 euro = caD 1.326210
SeRviÇoS coNSUlaReS

cONfORT

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

LATiNO

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

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

LiSBOA

BOuTiQuES
BOuTiQuE ANA MARiA
4409 St.Laurent

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

514.849.6619

BANcOS

cAiXA PORTuGuESA

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

4244 St. Laurent

514.842.8077

cANALiZADORES

PLOMBERiE & cHAuffAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

cLÍNicAS
cLÍNicA MÉDicA LuSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

cONTABiLiSTAS
ANÍBAL AfONSO, c.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

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

ELEcTRiciDADE
ELEcTRO-LuSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

fARMáciAS
fARMáciA RiTA NAccAcHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

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

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

GARAGENS
ALBERT STATiON SERVicE
4209 De Bullion

Sá & fiLHOS
4701 St-Urbain

514.842.3373

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

NOTáRiOS
Me. LuciEN BERNARDO

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

514.845.5804

MERcEARiA

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

Me. EDuARDO DiAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OuRiVESARiAS
ROSAS DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

iGReJaS

RESTAuRANTES

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

cHEZ DOVAL

150 Marie-Anne E.

SOLMAR

111 St-Paul E.

AGÊNciAS DE ViAGENS
ALGARVE

681 Jarry Est

514.273.9638

Maria Luísa Cordeiro Carreiro

Faleceu em St-Hubert, no dia 24 de Maio de
2010, com 78 anos de idade, Maria Luísa
Cordeiro Carreiro, natural de Santa Clara,
São Miguel, Açores, viúva de Humberto
Carreiro.
Deixa na dor as suas filhas Cremilde (José
Cabral), Ana Paula (João Luís de Sousa),
Luísa (Luís Manuel Cabral), mãe de já
falecida Lídia (José Dias); seus neto(a)s
Anita, Rodney, Roger (Liza), Jenny (Gary),
Mark (Julie), Karen, Marlene (Paul), Brian,
Chandia, Amanda, Matthew e Emma-Rose,
seus bisneto(a)s Andrew, Miguel, William,
Lucas, Megan, Jacob, Rachel, Luca e
Chelsie, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 26 de Maio, das 14h às 22h.
O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 27 de Maio, após missa de
corpo presente, às 11h15, na Igreja Santa Cruz. Vai a sepultar no
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 30 de Maio, ao
meio-dia, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

†

Maria do Espírito Santo Melo

Faleceu em Montréal, no dia 25 de Maio
de 2010, com 87 anos de idade, Maria do
Espírito Santo Melo, natural da Ribeira
Quente, São Miguel, Açores, esposa de
Deodato Adelino Furtado.
Deixa na dor o seu esposo, seus filho(a)
s Liberato (Glória Furtado), Conceição
(Ângelo Tiburcio), Isabel (José Alberto
Lima), António (Liliana Furtado), Teresa
(José Ferreira), mãe do já falecido
Deodato Furtado; seus 16 neto(a)s e
seus 3 bisnetos, sobrinho(a)s, cunhado(a)
s, assim como restantes familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 26 de Maio, das 14h às 17h e
das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 27 de Maio,
após missa de corpo presente, às 12h15, na Igreja Santa Cruz. Vai a
sepultar no Mausoléu Padre Pio, no Cemitério Le Repos St-François
d’Assise.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza terça-feira, 1 de Junho,
às 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

CANTINhO DA pOEsIA

Toda ausência
de lúcia
Oh bela manhã...
Oh manhã bela!
De segunda-feira...
Ai tem a ausência de Lúcia!

514.843.3390

Tem paz dourada...
...na simples ausência de Lúcia!

514.861.4562

Na manhã dourada com a simples ausência de Lúcia!
Minha bela manhã...

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO cOSTA

Com a doce ausência de Lúcia.
Minha paz dourada...

514.946.1988

Com a ausência de Lúcia!
Minha manhã ensolarada...

01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 LÁ E CÁ (R/)
16:30 BRASIL CONTACTO
17:00 BIOSFERA
17:45 CONTRA INFORMAÇÃO
18:00 SUPER MIÚDOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 BRASIL CONTACTO
22:15 CIDADE DESPIDA
23:00 SALVADOR(R/)
23:30 CONVERSAS
DE MÁRIO SOARES
00:30 BOMBORDO
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)

02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 DESPORTO 2
15:45 TELEJORNAL
16:30 GRANDE ENTREVISTA
17:00 MAGAZINE CANADÁ CONTACTO
17:30 AGORA É QUE É!
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
23:45 AGORA É QUE É!
00:00 CORREDOR DO PODER
01:00 SUPER MIÚDOS

1926 – 2010

Faleceu em Posto Santo, Terceira, Açores,
no dia 24 de Maio de 2010, com 83 anos
de idade, Maria de Lurdes Quadros, natural
da mesma freguesia, viúva de José Vieira
da Rosa.
Deixa na dor os seus filho(a)s José Francisco
Quadros Vieira, Isabelinha Quadros Vieira,
Alcina Quadros Vieira e Carlos Rosa, e seus
cônjuges respectivos; seu neto já falecido
Luis Natal; netos (as) e bisnetos (as); irmãos
e irmãs; sobrinhos (as), assim como outros
familiares e amigos.
O funeral decorreu segunda-feira, 24 de Maio, na Igreja de Posto Santo,
seguindo-se a sepultura no Cemitério de Posto Santo, Terceira.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 30 de Maio, ao
meio-dia (12h00), na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

†

Leontina Barcelos Modesto

†

Gabriel Pereira

1929 - 2010
Faleceu em Montreal, no dia 21 de Maio
de 2010, com 81 anos de idade, Leontina Barcelos Modesto, natural de Angra
do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal,
viúva de Manuel Modesto e irmã de já falecida Maria Lima.
Deixa na dor os seus filhos e filhas José
(Olga), Carlos, Esperança (Domingos),
Alda (António), seu neto Kevin (Cynthia), suas netas Jennifer (Liborio), Melissa, Laura, sua irmã Cizaltina Romeiro,
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
Pedro Alves
O funeral decorreu ontem, terça-feira 25 de Maio de 2010, após missa
de corpo presente, na Igreja St-Ambroise. Foi sepultada, em cripta, no
Cemitério Notre-Dame-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.

Faleceu em Montreal, no dia 24 de Maio
de 2010, com 72 anos de idade, Gabriel
Pereira, natural da Vila de Rabo de
Peixe, São Miguel, Açores, esposo de
Maria Eduarda Pereira.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos
Gabriel (Isabel Pereira), Lúcia (Renato
Costa), Paulo (Ana Amaral), Duarte
(Jean Pierre) e Kevin, seus netos
Gregory, Bradley, Tylor, Kelsey, Alyssia,
Kaylee e Alexa, seu irmão Manuel, sua
irmã Angelina, cunhado(a)s, sobrinho(a)
s, assim como restantes familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 26 de Maio, das 14h às 17h e
das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 27 de Maio,
após missa de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Vai
a sepultar no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 30 de Maio,
ao meio-dia, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Porque te...
...a doce ausência de Lúcia.
Estou em paz
Com a simples ausência...de Lúcia.
Samuel costa é poeta em itajaí

* HORA DE MONTREAL
qUINTA-FEIRA

Maria de Lurdes quadros

Com toda ausência de Lúcia!
Estou simplesmente feliz...

COLABORE
COM O
NOSSO JORNAL

qUARTA-FEIRA

†

SExTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 DESPORTO 2
15:45 TELEJORNAL
16:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
17:15 A ALMA E A GENTE
17:30 DE SOL A SOL
17:45 SALVADOR
18:00 HERMAN 2010
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
22:15 LADO B
23:00 55.º FESTIVAL EUROVISÃO
DA CANÇÃO 2010
01:00 QUARTO CRESCENTE

** HORáRiO SuJEiTO A MODificAçõES
SáBADO
02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 CALORIAS
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
05:30 A ALMA E A GENTE
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:30 CALORIAS
10:00 EUROTWITT
10:30 BIOSFERA
11:15 GOSTOS E SABORES
11:45 SALVADOR
12:00 ATLÂNTIDA/MADEIRA
13:30 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
14:00 TELEJORNAL
15:00 FESTIVAL EUROVISÃO Final
18:00 CONTRA INFORMAÇÃO
18:30 CIDADE DESPIDA(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 LÁ E CÁ
20:30 TELEJORNAL
21:30 HERMAN 2010
22:30 PAULO DE CARVALHO
23:30 JANELA INDISCRETA
00:00 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
00:30 VIDAS CONTADAS(R/)

DOMINGO
01:00 JOÃO SEMANA
02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG
05:00 EURODEPUTADOS
05:30 CONTRA INFORMAÇÃO
06:00 MISSA: PEREGRINAÇÃO DA
FEDERAÇÃO NACIONAL DE FOLC. PT
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:30 SÓ VISTO!
10:15 DESPORTO 2
12:00 PROGRAMA DAS FESTAS
14:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
14:30 ARTES DE RUA
15:00 TELEJORNAL
16:00 LINHA DA FRENTE
16:30 JANELA INDISCRETA
COM MÁRIO AUGUSTO(R/)
17:30 AGORA É QUE É!
18:00 LADO B(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL
21:30 FADOS DE SEMPRE
23:00 AGORA É QUE É!
00:00 EUROPA CONTACTO(R/)

SEGUNDA-FEIRA
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)
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 Programa a designar
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 PATRIMÓNIO
MUNDIAL PORTUGUÊS
14:30 Programa a designar
16:30 MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. JERSEY
17:00 VIDAS CONTADAS
17:30 SÓ VISTO!(R/)
18:15 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. JERSEY
22:15 PRÓS E CONTRAS
00:30 A HORA DE BACO
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)

TERçA-FEIRA
02:00
BOM DIA PORTUGAL
10:00 05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
13:00 08:00 JORNAL DA TARDE
14:00 09:00 ZIG ZAG
15:30 10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
16:00 11:00 PORTUGAL NO
CORAÇÃO
18:00 13:00 PORTUGAL EM
DIRECTO
19:00 14:00 TELEJORNAL
20:00 15:00 55.º FESTIVAL EUROVISÃO DA CANÇÃO 2010
22:00 17:00 MAGAZINE GOA
CONTACTO
22:30 17:30 A HORA DE BACO(R/)
23:00 18:00 SUPER MIÚDOS
00:00 19:00 NOTÍCIAS
01:00 20:00 O OLHAR DA SERPENTE
01:45 20:45 TELEJORNAL MADEIRA
02:15 21:15 TELEJORNAL - AÇORES
02:45 21:45 MAGAZINE GOA
CONTACTO
03:15 22:15 TRIO D´ATAQUE
04:45 23:45 SERVIÇO DE SAÚDE
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ANúNCIOs A pARTIR DE $9.00*

*A PARTiR DE $9.00 POR SEMANA. TAXAS NãO iNcLuÍDAS. APLicáVEL A NOVOS ANúNciOS uNicAMENTE. TODOS OS ANúNciOS DEVEM SER PAGOS cOM ANTEcEDÊNciA, ViSA Ou MASTERcARD - DiNHEiRO, PASSAR NA REDAcçãO.

eMpReGoS

eMpReGoS

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
Paisagista com experiência de
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho
em Laval. Salário conforme experiência.
450-963-3462

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

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

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

português diz ter visto Sismo de magnitude
Maddie um dia após o 6,0 registado a 523
desaparecimento
kms dos açores

U

m português de 65 anos diz ter visto uma rapariga cuja descrição corresponde à de Madeleine
McCann na parte traseira de uma carrinha, noticia
esta terça-feira o jornal britânico The Sun. Os investigadores particulares contratados pelo casal McCann
já estão a averiguar a veracidade da nova pista, refere
o jornal. Carlos Moreira indicou ter visto uma criança vestida com um pijama rosa e branco ou amarelo,
idêntico ao que a criança vestia aquando do seu desaparecimento na Praia da Luz, a 3 de Maio de 2007.
Segundo a testemunha, a criança estava na parte traseira de uma carrinha branca, que várias testemunhas
haviam indicado ter avistado na zona do bloco de
apartamento onde a família passava férias.
Carlos Moreira aludiu também a um casal de etnia
cigana que se encontrava no veículo. Sobe o facto de
só passado três anos ter relatado o que presenciou,
Carlos Moreira justifica-se dizendo que estava bastante longe do local do desaparecimento, em Benavente,
a quase 300 quilómetros da Praia da Luz, pelo que
nunca relacionou a criança que viu com Maddie.

U

m sismo de magnitude 6,0 foi registado esta
terça-feira a cerca de 523 quilómetros a Sudoeste dos Açores, informou o Instituto Geológico
dos EUA (USGS).
O facto de ter ocorrido numa área remota levou
a que não se registassem quaisquer danos ou vítimas. Contudo, os investigadores sublinham que
um sismo desta magnitude é bastante raro na falha
do Atlântico, ao contrário do que sucede no Pacífico. DD

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

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online
75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
ST-LÉONARD
Esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

josé Montez
ANJOU

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

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

ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

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

VILLERAY

ROSEMONT

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

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

CAsAl DA sEMANA

o país mais cristão do mundo
N
o ano de 1143, o Papa Inocêncio II reconheceu
que Portugal era um país*. Oitocentos e sessenta
e sete anos depois, temo que Bento XVI venha cá

Parabéns pelas Bodas de Prata de José de Melo e Adriana Pereira

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. Cova preparada para nela caírem feras. Falso amigo (fig.). 2. Rúmen. Ruminante da família dos bóvidas do género antílope. 3. Inclinação da alma e do coração. Eia (interj.). Grosa (abrev.).
4. Pássaro tenuirrostro. Vende a crédito. 5. Qualquer carruagem. Entrada gratuita para assistir a um espectáculo. 6. Variedade de videira
americana. 7. Fazer chaga. Imitativa do som produzido por marrada
(interj.). 8. Botequim. Tremer de frio. 9. Outra coisa (ant.). Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. Arroz com casca (Índia).
10. Gado vacum que vagueia, na serra, sem pastor, à procura de pasto. Fêmea do gamo. 11. Ter tonturas. Procurar (gír.).
VERTICAIS 1. Porção de terreno. Sopro brando e morno. 2. Murmúrio
de vozes. Conversei. 3. Tornar mole. Caminhar. 4. Prescrever (acção
ou instância judicial), por ter decorrido o prazo legal. Cólera. 5. Rinchar,
relinchar. 6. Diz-se de um ácido resultante da acção da potassa ou do
ácido azótico sobre a berberina. 7. Desportista praticante, cuja idade
está compreendida entre os 16 e os 19 anos. 8. Designa admiração,
cansaço (interj.). Acto de rezingar (pop.). 9. Contracção da prep. de com
o art. def. a. Tocar flauta. 10. Dor sem lesão. Face interna e côncava da
mão. 11. Redução de senhora (pop.). Castigar com tareia.

6 DIFERENçAs

dizer-nos que talvez o seu antecessor se tenha precipitado. O Papa visita Portugal numa altura em que,
ao que dizem pessoas versadas em economia, embora contradizendo outras pessoas igualmente versadas
em economia, o País está à beira da bancarrota. É
inquietante não perceber se o Papa vem abençoar-nos
ou dar-nos a extrema-unção. Seria demasiado atentatório do protocolo que o Presidente Cavaco Silva
tentasse convencer o Santo Padre a devolver-nos
aquelas quatro onças de ouro que D. Afonso Henri-

Despacho n.º 14872/2009 de 19.06 veio clarificar o regime dos utilizadores de águas subterrâneas (furos e poços).
Assim: neste quadro jurídico, as captações de águas
subterrâneas particulares já existentes, nomeadamente furos e poços, com meios de extracção até 5 CV
não carecem de qualquer título de utilização nem têm
de proceder a qualquer comunicação obrigatória à
administração.
Só no caso de novas captações com estas características é necessário proceder a uma mera comunicação à respectiva administração de região hidrográfica
(ARH). Apenas os utilizadores de recursos hídricos
que dispõem de meios de extracção bastante significativos (superiores a 5 CV) carecem de um título que
lhes permita essa utilização.
Os utilizadores que não tenham a sua situação regularizada, o art.º 89.º do D.L. 226-A/2007 de 31.05
(Regime de Utilização de Recursos Hídricos ) con-

sOlUçõEs

Ricardo Araújo Pereira

portugal: Regularização de furos
e poços até 31 de maio de 2010
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SOLUçãO CRUZADAS:

ques começou a pagar anualmente à Santa Sé? Podia
ser uma boa ajuda para sair da crise, mas é provável
que o Vaticano já tenha gasto tudo em hóstias e talha
dourada.
Portugal pode ao menos aproveitar a visita do Papa
para aprender com a Igreja, sobretudo nesta altura em
que o País parece condenado a fazer à União Europeia o que a Igreja faz aos fiéis: pedir esmola. Na
verdade, dificilmente haverá país que viva mais de
acordo com a lei de Cristo do que Portugal: há anos
que os portugueses têm vindo a despojar-se dos bens
materiais e a abdicar da riqueza. Se os países morressem (e não é assim tão certo que o nosso não esteja
com os pés para a cova), Portugal seria certamente
dos que iriam para o céu.
Para o Papa, visitar Portugal é a decisão mais inteligente que poderia ter tomado. A Igreja tem sido
abalada pelo escândalo de pedofilia, e não haverá
nada mais sensato a fazer quando se está envolvido
num escândalo do que viajar para um país em que os
escândalos são corriqueiros. De todos os altos dignitários que encontrou, Bento XVI deve ser o que
está menos atormentado por escândalos. Portugal é
a Brobdingnag dos escândalos. Assim como Gulliver
se sente mínimo em Brobdingnag, qualquer escândalo estrangeiro se sente pequenino em Portugal. O
périplo do Papa pelo nosso país será o equivalente a
uma pessoa que tem uma pequena nódoa na camisa
ir rodear-se de pintores de parede com os fatos-macaco todos sarapintados. Quem se atreverá a censurar
o Papa por comandar uma instituição que só pediu
desculpa a Galileu mais de 350 anos depois do seu
julgamento quando é essa, precisamente, a duração
média de um julgamento em Portugal?
Aqui, qualquer um se sente impoluto.
Deve ser nisso que consiste a nossa celebrada hospitalidade.

tém uma disposição que permite a regularização dessas situações junto das respectivas A.R.H. num prazo
de 2 anos , entretanto alargado por mais um (31 de
Maio de 2010)
Não existe, também neste caso, qualquer taxa administrativa associada a este processo.
Por se ter verificado a existência de dúvidas na aplicação de regularização de furos e poços este Despacho emitiu as seguintes normas de orientação:
• Apenas as utilizações dos recursos hídricos sujeitos á obtenção de um título, seja ele concessão, licença ou autorização, têm de ser regularizados nos
ternos da Lei da Água e legislação Complementar.
• As captações de águas subterrâneas particulares,
nomeadamente furos e poços, com meios de extracção que não excedam os 5CV, estão isentas de
qualquer título de utilização, apenas devendo ser comunicadas à ARH nos casos em que o início da sua
utilização seja posterior a 1 de Junho de 2007.
• Não obstante os utilizadores poderão a título voluntário comunicar à ARH a sua utilização, independentemente dessa comunicação não ser obrigatória,
obtendo assim uma garantia de que não serão consentidas captações conflituantes com as suas e contribuindo para um melhor conhecimento e uma melhor
gestão global dos recursos hídricos.
• Não estão sujeitos ao pagamento de qualquer taxa
administrativa o processo de legalização de uma utilização de águas subterrâneas particulares com meios
de extracção superiores aos 5CV ou a comunicação
de uma utilização.
(Este artigo não dispensa a consulta
ao Despacho 14872/2009, de 19.06. e
D.L. 226-A/2007 de 31.05)

António A. Archer Leite

HORIZONTAIS: 1. Trapa, Judas. 2. Rume,
Búfalo. 3. Amor, Ena, Gr. 4. Colibri, Fia. 5.
Trem, Borla. 6. Cinérea. 7. Ferir, Zupa.
8. Bar, Tiritar. 9. Al, IRC, Nele. 10. Feirio,
Gama. 11. Oirar, Farar.
VERTICAIS: 1. Tracto, Bafo. 2. Rumor,
Falei. 3. Amolecer, Ir. 4. Perimir, Ira. 5. Nitrir. 6. Berbérico. 7. Júnior. 8. Ufa, Rezinga.
9. Da, Flautear. 10. Algia, Palma. 11. Sora,
Tarear.

SAÚDe
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AlIMENTAçãO

FOTO DA sEMANA

10 erros que não a deixam emagrecer! (1)
s calças não mentem, nem o espelho, ou a mãe
- sim, porque a partir do momento em que a sua
mãe lhe disser que agora que está bem - dispare as
buzinas de alerta. Sinal de que essas gordurinhas
extra que já sentia na cintura se tornaram visíveis e
inestéticas. A sua primeira reacção é restringir aquilo
que come, evitar as sobremesas a seguir ao jantar,
a bela da bola-de-berlim ao pequeno-almoço e fica
logo mais sossegada, como se a
sua mente lhe dissesse ‘estás no
bom caminho’. Mas nem sempre
aquilo que julgamos ser o mais
correcto ou saudável é, efectivamente, o mais indicado. Algumas
estratégias femininas, aparentemente inofensivas, podem tornar-se contraproducentes na hora
de perder peso. Identificamos os
erros que as mulheres mais costumam cometer e apontamos as
soluções.
1 Não tomo O PEQUENOALMOÇO
De manhã é a correria do costume: as crianças que precisam
de ser levadas à escola, o trânsito
infernal que se apanha a caminho
do trabalho, a reunião das nove a que não podemos
chegar atrasadas. E a última coisa em que se pensa
nessa altura é no pequeno-almoço, que é somente a
refeição que nunca deve ser descurada! Entre a última refeição do dia anterior e a primeira do dia seguinte passam-se muitas horas sem comer, em que
o nosso organismo necessita de recorrer a reservas
de energia acumuladas. Consequência: Os períodos
de jejum durante o dia não devem ser superiores a
três horas e meia. Quando ultrapassam este limite,
são responsáveis por quebras de energia, cansaço, irritabilidade e faltas de atenção. Solução: Se não tem
muito tempo para preparar o pequeno-almoço, pelo
menos beba um copo de leite ou um iogurte antes de
sair de casa.

A

2 De manhã bebo um CAFÉ e como UM QUEQUE
Quantas vezes evita o pão, ‘porque engorda’, o leite, porque faz azia, e prefere o café, que em jejum é
como pólvora para o organismo? Depois, como só o
café não a satisfaz, bate com os olhos na vitrina dos
bolos e acha que um queque ou um bolo de arroz não
fazem mal a ninguém! ‘Nem leva creme’, dizemos
para nós mesmas. E comemo-lo com a satisfação
de que tomámos a decisão mais
acertada. Consequência: Comer
um queque leva a um aumento
repentino dos níveis de açúcar
(glicose) no sangue. Os alimentos doces em geral possuem um
alto índice glicémico, ou seja,
provocam essa subida brusca
da glicose sanguínea. Solução:
Um pequeno-almoço equilibrado deve conter leite ou iogurte,
uma sandes de queijo ou fiambre
e, se possível, um pouco de fruta
fresca. Faça um esforço mesmo
que não tenha muita fome.
3 Só compro PRODUTOS
LIGHT por achar que emagrecem
É a nova moda na alimentação
feminina. Iogurtes? Só se forem light! Bolachas? Só
de baixas calorias. E com esta noção de que estes
produtos têm menos calorias vamos ingerindo tudo
aquilo que devemos e não devemos em maior quantidade. Sentimo-nos protegidas, quando na verdade
não nos protegem de nada. Se tivéssemos uma alimentação correcta, não seria necessário o recurso a
este tipo de produtos, que acabam por servir como
descargo de consciência.
Consequência: Um consumo exagerado de produtos light (nomeadamente os que contêm adoçantes
artificiais) não é saudável e pode mesmo ser prejudicial. Solução: Procure consumir alimentos mais naturais, com poucos aditivos e pouco processados.

Na casa Memoria, cremos que cada vida é uma história que merece
ser contada, celebrada. Nunca esquecida. Também nos comprometemos a honrar, com dignidade, a memória dos falecidos e acompanhar
as famílias com respeito, compaixão e criatividade. Pensem em sítios
emprenhados de serenidade e propícios ao recolhimento, de serviços
tranquilizantes, de pequenos gestos de reconforto.
Construída em 1965 por Alfred Dallaire, a sucursal do boulevard Henri-Bourassa faz agora parte integrante do bairro há mais de 45 anos.
Quatro gerações mais tarde, a família trabalha com ardor para perpetrar os valores transmitidos pelos fundadores, juntamente com toda a
equipa Memoria.
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A equipa
de Alfred Dallaire | Memoria
tem o prazer de convidar-vos
a um dia de portas abertas
para a reabertura
do seu complexo Henri-Bourassa.
No programa: música
e leituras de textos escolhidos.
Um lanche e refrescos serão servidos.
Receba 10% de desconto

Sejam bem-vindos

ao complexo Henri-Bourassa
domingo 30 de Maio, das 10h30 às 14h30
no 2645, boul. Henri-Bourassa Este.
Entrada livre - serviço de arrumação de carros
Informações : 514 277.7778
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na assinatura de um arranjo
prévio, antes de 1 de Setembro
de 2010.
Pague ao completo e receba

5% de desconto adicional. *
*
Este desconto não se aplica aos serviços que prestamos
como intermediários, como, por exemplo, os avisos de
óbitos nos jornais.
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Mark Webber foi “rei” no Mónaco
M
as aonde está a crise que tanto e
tanto se fala? É verdadeiramente
caso para se perguntar, pois, aqui [em
Mónaco], neste pequeno pedaço de terra, não há vestígios de inquietude no
que respeita a economia mundial e a
prová-lo, estão os luxuosos iates (aonde
o espaço foi limitado na Marina e não
importa a qual preço), apetrechados de
tudo quanto é bom, desde o helicóptero,
às lindas beldades que desfilaram pelas
ruas do principado, todas elas recheadas
de grandes etiquetas desde Armani a
Louis Vitton, (para ser mais modesto),
ao vastíssimo leque de Ferrari de todas
as cores, para não falar dos Lamborghini e outros!..
É isto, senhoras e senhores, o dia a
dia, mas mais do que nunca, o fim-desemana do Grande Prémio da Fórmula
1, em Mónaco.
Mas vejamos o que se passou no domingo, dia 16 do corrente, onde o grande circo da Fórmula 1 voltou mais uma
vez a brilhar nas ruas de Monte Carlo,
embora a corrida fosse toda ela revestida
de poucas emoções, alguns acidentes e
nada de ultrapassagens. Com Mark Webber, o “pole position” na largada, valeu
esta condição estabelecida para garantir a segunda vitória consecutiva nesta
temporada. O alemão Sebastian Vettel,
seu companheiro de equipa, ofereceu à
Red Bull uma dobradinha, ao ganhar a
posição na largada, terminando Robert
Kubica, Renault, “a surpresa do fim-desemana”, a fechar este bonito pódio.
Na mesma posição em que largou,

quarto, Felipe Massa, da Ferrari, completou a prova, seguido por Lewis Hamilton, McLaren, que também manteve
a posição ganha no Q3. Em sexto lugar

Nico Rosberg, seguido pela dupla da
Force India, Adrian Sutil e Vitantonio
Liuzzi, respectivamente. A 10ª, e isto
após a punição de Schumacher, ficou

chegou Michael Schumacher, Mercedes, após ganhar uma posição nas últimas voltas a Fernando Alonso, depois
da saída do carro de segurança, na última volta da corrida. No entanto, horas
depois da prova, os comissários puniram Schumacher em 20 segundos.
Sobre a corrida de Alonso, o resultado
foi construído ao longo das 78 voltas.
Depois de largar das “boxes”, Fernando
Alonso, Ferrari, ultrapassou, mudou de
estratégia, fez uma corrida verdadeiramente histórica e conseguiu chegar aos
pontos. A sétima posição da corrida foi

com Sebastien Buemi, da Toro Rosso.
Dos 24 pilotos a largarem da grelha,
apenas 12 concluíram a prova. Jaime
Alguersuari foi o 11°.
O início da corrida foi muito importante para o resultado final. Na largada,
Vettel ganhou a segunda posição do Kubica, para não mais perdê-la até à ban-

deirada final. Quem também fez uma
grande largada foi o brasileiro Rubens
Barrichello, da Williams, que saltou de
nono para sexto. Schumacher também
ganhou a posição de Rosberg no início da prova. Logo na primeira volta,
o acidente de Nico Hulkenberg, companheiro de Barrichello na Williams,
provocou a primeira entrada do carro
de segurança. Voltas depois, seria a vez
de Jenson Button abandonar a corrida.
A situação foi bastante comentada, uma
vez o abandono ter acontecido por um
super-aquecimento, resultado de uma
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falha dos mecânicos da McLaren, que
se esqueceram de destapar os condutos
de ar dianteiro do carro.
O carro de segurança ficou na pista até
à sétima volta e, durante este período,
Alonso aproveitou para fazer a sua primeira e única parada de “boxes”, para
calçar pneus duros. Depois disso, o espanhol iniciou uma série de ataques sobre dos pilotos das equipas que este ano
começaram a correr na F1, ganhando
cinco posições. Com a entrada dos pilotos da frente nas “boxes” e com um super ritmo na corrida, Alonso foi subindo
ainda mais na prova.
Assim a corrida seguia, sem grandes
surpresas, até à volta 37, quando Barrichello enfrentou um problema com sua
Williams e bateu na subida do casino.
O acidente do brasileiro provocou a segunda entrada do carro de segurança,
ficando em pista por mais três voltas.
Sem grandes surpresas, a corrida seguia
para as voltas finais, até que restando
apenas três voltas para a bandeirada,
um acidente entre Jarno Trulli e Karun
Chandhok provocou a última entrada do
carro prateado. Com a bandeira verde
dada na recta principal, apenas para os
pilotos cruzarem a linha, Schumacher
atacou e passou Alonso na curva final,
fechando em sexto. Esta situação veio

a gerar bastante polémica no que respeita ao regulamento. Com o resultado
de Mónaco, Webber e Vettel – dupla da
Red Bull –, assumiram a liderança do
campeonato, com 78 pontos.
O australiano leva vantagem por ter
duas vitórias, contra uma do alemão.
A Fórmula 1 volta
na próxima semana,
com o GP de Istambul, na Turquia, sétima etapa da temporada 2010.

Hélder Dias

RESULTADO FINAL deste G.P.do MONACO:
1-Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault)
2-Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault)
3-Robert Kubica (POL/Renault)
4-Felipe Massa (BRA/Ferrari)
5-Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes)
6-Fernando Alonso (ESP/Ferrari)
7-Nico Rosberg (ALE/Mercedes)
8-Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes)
9-Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes)
10-Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso-Ferrari)
11-Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso-Ferrari)
12-Michael Schumacher (ALE/Mercedes) *punido em 20 seg.

coordenação de joão mesquita -
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Breves
Lokomotiv volta à
carga por Izmailov
A relação entre o departamento de futebol sportinguista e o médio russo
Izmailov está mais tensa e
extremada do que nunca,
situação que o Lokomotiv tentará aproveitar para
resgatar o jogador... para
a semana. “Combinei com
o Sporting que em Junho
voltaríamos a falar, que voltaríamos ao processo negocial. Como é que este se vai
desenvolver, também não
sei”, disse o presidente do
Lokomotiv”.
Presidente felicita
técnico pelo título
europeu
O Presidente da República,
Cavaco Silva, congratulou
este domingo José Mourinho pela vitória na final da
Liga dos Campeões, em
nota publicada no site oficial
da presidência. “Felicito-o
pelo grande êxito pessoal
que alcançou, ao sagrarse vencedor da Liga dos
Campeões de futebol, evidenciando assim, uma vez
mais, as suas notáveis qualidades na exigente função
de treinador”, pode ler-se
no comunicado.
Vieira: “Fazer uma
surpresa na Europa”
Perante cerca de 700 fãs
e simpatizantes do clube
presentes no Centro de
Português de Mississauga
(Canadá), o líder encarnado revelou: “Estamos a trabalhar para assegurar uma
equipa competitiva no próximo ano, capaz de repetir
o que foi feito este ano e,
quem sabe, fazer uma surpresa na Europa”.
Quaresma vale
mais 2 milhões
Os cofres da SAD do FC
Porto também beneficiaram
da época memorável do
Inter Milão, já que a tripla
obtida pelos italianos (Liga,
Champions e Taça) permitiu
um encaixe de mais 2 milhões de euros resultantes
de uma cláusula existente
no contrato de transferência
de Ricardo Quaresma para
a equipa de José Mourinho.
Vukcevic: “Espero
encontrar novo clube”
Simon Vukcevic manifestase incrédulo perante a sucessão de acontecimentos
que lhe marcaram a fase final da época. “A única coisa
que posso dizer sobre isso é
que não acredito no que me
está a acontecer no Sporting”, afirmou. record.pt
Baliza aberta no Braga

Num plano coerente, a SAD
do Sp. Braga está a contar
com Eduardo para a nova
época, mas naturalmente
existe a consciência colectiva de que o n.º 1 da Selecção Nacional, em tempo de
Mundial, pode a qualquer
momento ser trunfo fora do
baralho, até porque há uma
cláusula de rescisão de 4
milhões de euros que baliza
uma eventual transferência.
record.pt

Benfica 0 Panathinaikos 0

“Túneis” chegaram
mesmo ao Canadá
U

ma época quase inteira com tantos litros de
tinta a correr face a incidentes nos túneis ao longo
do campeonato não fazia
prever cenário tão lamentável na digressão benfiquista. O jogo para nada contava – nem houve direito a troféu nesta
Ontário Cup –, e previa-se apenas mais
um amigável entre o emblema da Luz
e, neste caso, o Panathinaikos. Pena, lá
está, que a coisa tenha descambado para
cenas de pancadaria entre os jogadores
e pena também que a história deste jogo
tenha de começar... por aqui, apesar de
a confusão nem ter sido nos túneis de
acesso aos balneários. Tudo arrancou
verdadeiramente ao minuto 26, depois
de uma entrada de Airton (viu amarelo
três minutos mais tarde) sobre um adversário. Os gregos iam respondendo
quando podiam e, em mais uma cena
lamentável, David Luiz até acabou por
ser (justamente) expulso, ou não tivesse pisado o joelho de Marinos. Estava
“incendiado” o ambiente num jogo que
nem deveria ter rastilho. Já perto do final da primeira metade, César Peixoto

cometeu falta sobre Leto – o argentino
foi uma dor de cabeça para a defesa
benfiquista – e o árbitro deu a primeira
parte por terminada, sendo que Airton
ficou com a bola nas mãos. Talvez por
não terem percebido que a ordem era
de regresso às cabinas, os gregos foram
tentar tirar o esférico ao brasileiro, no
sentido de cobrar a falta. Daí, resultam
logo agressões ao camisola 2 – pelo menos uma chapada na cara – e, quando
veio em defesa do compatriota, Sidnei
também deu um soco e um pontapé
num adversário. A confusão instalouse, multiplicaram-se os braços e pés
pelo ar, sem dar para perceber quais as
investidas que, de facto, se efectivaram.
Não se esperava grande espectáculo
quando a ambas as equipas faltavam
11 jogadores. Se na primeira metade o
destaque vai para os tristes incidentes,
na segunda houve um jogo com poucos motivos de interesse. Valeu que, no
final, os jogadores se tenham cumprimentado, como se espera, afinal, de um
amigável. A equipa de arbitragem, essa,
saiu sob escolta policial e um enorme
coro de assobios. ojogo.pt

Muitos tiros de pólvora seca

T

ratando-se do primeiro de três jogos
antes da estreia no Mundial, ganhar
não era o principal objectivo, mas dava
jeito para manter elevado o moral da
equipa. E nesse aspecto Portugal falhou,
porque não conseguiu marcar a um adversário que lutou muito, que mostrou
organização, mas que anda
longe de ser uma equipa tão
forte como a Costa do Marfim,
claramente uma das melhores
selecções africanas. E se todos
dizem que o primeiro jogo é
decisivo nas contas do apuramento para os oitavos-de-final, então a Selecção Nacional
terá de trabalhar muito nestes 17 dias que
faltam até ao pontapé de saída. O jogo
particular que se segue, dia 1 de Junho,
já poderá mostrar mais daquilo que vale
esta selecção. Camarões tem um nível
superior ao de Cabo Verde, mais próximo daquilo que vale a Costa do Marfim.
Nessa altura a equipa também já terá
mais dias de preparação, essencial para
que haja um ritmo mais elevado, o que
não aconteceu no jogo desegunda-feira.
O que se viu, em muitos momentos e em
vários jogadores, foi um ritmo lento, com
poucas trocas de bola e um número reduzido de movimentos para as costas da
defensiva cabo-verdiana, que se encostou junto a Fock, com os quatro defesas
quase estacionados atrás. Neste momento
Portugal tem muitos desequilíbrios físicos, existindo jogadores com sobrecarga
de jogos e outros com poucos minutos,
e esse aspecto torna-se evidente no ritmo apresentado. Segunda-feira, mesmo
jogando a um ritmo baixo, Portugal até
rematou muito. Mas foram tiros de pólvora seca, acabando quase todos por sair
ao lado da baliza ou nas mãos do guardaredes cabo-verdiano, que realizou uma
excelente exibição. Ronaldo pode quei-

xar-se da falta de sorte, mais até do que
da falta de pontaria. Rematou muito, tentou o golo de várias posições e até com a
mão procurou bater o guarda-redes. Viu
o cartão amarelo, mas louve-se a enorme
vontade que sempre demonstrou, jogando os 90 minutos, depois de uma época
desgastante. O jogo permitiu
ainda a Carlos Queiroz fazer
alguns testes. Ninguém reprovou e todos merecem ser vistos com atenção nos dois jogos
que restam até ao jogo inaugural do campeonato do mundo.
Dos que jogaram de início, Fábio Coentrão mostrou-se pelas
constantes subidas no terreno e
não evidenciou deficiências a defender;
Pedro Mendes ainda não tem o ritmo
ideal, mas tem o lugar ganho, caso Pepe
não recupere; Miguel Veloso esteve algo
lento, mas é sempre boa opção para jogar
como interior-esquerdo; Nani mostrou
velocidade e alguns momentos de imprevisibilidade, a pedir nova oportunidade
nesta interessante luta com Simão pelo
lugar num dos flancos. Dos que entraram
na segunda parte, Carlos Queiroz voltou
a poder contar com Danny, um jogador
que regressou à Selecção, depois de vários meses de ausência, devido a lesão.
Jogou como 10, na posição de Deco, e
mesmo sem apresentar um nível elevado, mostrou que pode ser uma solução
válida. Desses que entraram no segundo
tempo está Tiago. O médio esteve apenas meia hora em campo, tendo saído
lesionado, o que o deixa seriamente em
dúvida para o Mundial. Ontem, com a
retirada do médio do Atlético de Madrid,
e como Carlos Queiroz já tinha feito as
seis substituições permitidas, Portugal
jogou com menos um, mas nem por isso
deixou de mandar no jogo e de rematar
muito. OJOGO.PT

DESPORTO
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Campeonato mundial de Hóquei no Gelo

República Checa é a
nova Campeã Mundial

ela sexta vez, a República Checa conquistou o título de campeã mundial de Hóquei no Gelo. A selecção checa venceu a detentora do título, a Rússia por
2-1, em Colónia, na Alemanha. Foram Jakub Klebis,
aos 20 segundos, e Tomas Rolinek, aos 39 minutos,
quem apontou os golos checos. Já Pavel Datsyuk facturou para os russos, a 35,3 segundos do fim da partida. A República Checa, campeã olímpica em Nagano
no ano de 1998, ganhou o primeiro ceptro desde 2005
e terminou com a sério de 27 triunfos consecutivos dos
russos nesta prova. Para a Suécia ficou a medalha de
bronze, após ter vencido a anfitriã Alemanha por 3-1.

P

Apresentação do
plantel a 28 de Junho

cabou a época para os campeões nacionais. Agora,
só a 28 de Junho o plantel volta a trabalhar, já para
a nova temporada. Até lá, os jogadores têm liberdade
para descansarem da longa e desgastante época como
bem entenderem. Jorge Jesus confirmou que o plantel
vai voltar a fazer o estágio de pré-temporada na Suíça.

A

Real dá 40M€ por Di María

ngel di María será, ao que tudo indica, reforço do
Real Madrid na próxima temporada. Segundo O
Jogo apurou, o negócio está apalavrado entre os responsáveis do emblema merengue, o agente FIFA Jorge
Mendes e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira,
sendo que nos cofres encarnados vão entrar 40 milhões
de euros, correspondentes ao valor da cláusula de rescisão do craque argentino. O processo de intenções há
muito que está delineado e a contratação de José Mourinho como técnico do Real Madrid para as próximas
três temporadas – acordo que deverá ser comunicado
oficialmente até ao final da semana – não colide com o
desfecho que se perspectiva, já que o campeão europeu
é um admirador das qualidades de Angelito.

A

Mourinho ficou em
Madrid com a família

J

osé Mourinho é o novo treinador do Real Madrid. O
acordo de cavalheiros teria sido estabelecido ainda
na sexta-feira, em encontros mantidos entre Jorge Mendes, Pérez e Moratti. O presidente madridista não quis
arriscar e esperar por uma eventual conquista da Champions e posterior recusa italiana, estando a pressionar
Mourinho para que este seja apresentado oficialmente o
mais depressa possível. record.pt
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