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Gira o disco e
toca o mesmo

O

ntem mesmo tive a oportunidade
de ler uma entrevista concedida
por Isabel Jonet a um diário de grande
expansão nacional, entrevista que girou, acima de tudo, em torno da situação aflitiva em que se encontra uma
boa enormidade de portugueses. Uma
entrevista sem dúvida interessante,
mas que nada trouxe de novo que se
não conhecesse já. E quão dolorosamente!
Um ponto houve da entrevista que
de imediato chamou a minha atenção:
a resposta por si dada à questão de saber se serão os mais pobres que terão
de vir a pagar esta crise. Uma questão
de certo modo mal colocada, uma vez
que pressupõe que esse pagamento
possa ser feito sem ser por essa via.
Ou, no mínimo, também por essa via.
Algo inacreditavelmente, Isabel Jonet respondeu fora da realidade do
problema e dentro dos parâmetros do
politicamente correto: “eu receio que
sejam os mais pobres que também vão
pagar esta crise”. Muito sinceramente, fiquei siderado, precisamente, por
não apresentar a resposta uma identificação da causa deste descalabro e
por admitir, mas sem o explicitar, que
existiriam outras soluções para a crise
que nos chegou de fora, à semelhança
do que se tem visto por quase todo o
Mundo.
Ora, qual foi a causa da presente crise que se vive por quase toda a parte
Continuação na página 2
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Bancos à beira de
um ataque de nervos

ver página 3

propagandistas
A

saga à volta do comportamento— pelo menos duvidoso— do
primeiro-ministro José Sócrates, tem
feito correr muita tinta. E muita propagandice também. O movimento criado
pelos socialistas na tentativa de lhe salvar a face e todo o resto corrompido que
lhe desce até aos pés, circunda S. Bento e como a peste, espalha-se pelo país
através de apoiantes escribas encorajados pela manifesta beatitude duma presidência em modo eleitoral. Sabemos
que Portugal é um país sem Justiça. A
corrupção alastra. A desordem social é
omnipresente. Antigamente havia medo

ou respeito. Agora, nem um nem outro. Os polícias são atacados com todo
o tipo de projécteis incluindo de armas
automáticas, quando pretendem fazer
uma simples patrulha em certos locais
de frequentação reconhecidamente duvidosa. Muita gente passou a recordar
de tempos a tempos como era antes da
suposta revolução de Abril. E acontece
até o inverosímil na boca ou na pena de
certos declarados democratas socialistas. Quando estes invocam a apoiar os
seus comentários, escritos ou expressões
de Salazar, então, aí, perdemos o
Mosti Mondiale 2000
1 octobre latim.
2008
nosso
Porque quando o notável
A Voz de Portugal

estadista se referiu àquilo que mais temos em Portugal nos tempos que correm, ou seja corruptos e corrupções, ele
afirma no seu livro “Como se reergue
um Estado” “…que o plutocrata não é
nem o grande industrial nem o financeiro, é uma espécie de híbrido, intermediário entre a economia e a finança; é a
“flor do mal” do pior capitalismo. (…)
vive precisamente de três condições realizadas nos nossos dias : a instabilidade das condições económicas, a falta de
organização da economia nacional e a
corrupção política (…)”. Isto foi escrito
Continuação na página 2
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Gira o disco e toca o mesmo

AGENDA COMUNITÁRIA
DIA DOs AçOREs
Sexta- feira, 11 de Junho: Celebração do Dia dos Açores com o convidado de honra Sua Exa Sr Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Engº Claúdio Lopes, deputado
do PSD; conferência sobre o Centenário e sobre os dois Primeiros
Presidentes Açorianos da República Portuguesa: Manuel de Arriaga
e Téofilo Braga, com a conferencista Sra. Deputada Dra. Alzira Maria
Serpa Silva da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.; Serão açorico com o Grupo folclore “Ilhas de Encanto” e o Grupo
de cantares “Recordações”; degustação de produtos regionais.
Sábado, 12 de Junho: Jantar regional com o convidado de honra Sua
Exa Sr Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e a conferencista Sra. Deputada Dra. Alzira Silva; Declamação de poemas de sua autoria da Sra. Teresa Labão do grupo
REVIVER; Ballet com a jovem Tania Contente; Soirée dançante.
Domingo, 13 de Junho: Encerramento do Dia dos Açores com a Projecção do filme sobre os Açores; Início da Semana dedicada ao Divino
Espírito Santo com a chegada da Coroa e da Bandeira.
“A Casa dos Açores quer agradecer todos os seus membros, família e
amigos pelos dons para a compra dos fogões da sua sede. Um agradecimento muito especial à Caixa de Economia dos Portugueses de
Montreal que mais uma vez nos apoiou para realizar esta compra. Os
nossos sinceros agradecimentos”
O Conselho de Administração da Caçorbec”

DIA DO pAI
O Clube Portugal de Montreal realiza um grandioso almoço na sua
sede, situada no 4397 St-Laurent, domingo 20 de Junho pelas 13h00.
Haverá animação musical e a actuação do grupo Cavaquinho da UTL.
Para mais informações: 514-844-1406.

FIlARMóNICA pORTUGUEsA DE MTl
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza uma excursão para
assistir às festas de Nossa Senhora dos Anjos em Hamilton no dia 15
de Agosto. Para mais informações e reservas: 514-982-0688.

pENsAMENTO DA sEMANA
“Renda anual de 20 libras, despesa de 19 libras, 19 xelins e seis pence,
resultado: felicidade. Renda anual de 20 libras, despesa anual de 20
libras e seis pence, resultado: desespero”. Charles Dickens

EFEMÉRIDEs - 9 DE JUNHO
1386 – Ratificação do Tratado de Windsor, entre D. João I e Ricardo
II de Inglaterra.
1746 - Fernando VI e Maria Bárbara, filha D. João V, sobem ao trono
de Espanha.
1870 - Morre o escritor inglês Charles Dickens, autor de “Tempos Difíceis” e “Oliver Twist”.
1879 – Regresso a Lisboa de Serpa Pinto, após a travessia de África
com Capelo e Ivens, começada em 07 de julho de 1877.
1898 - A China arrenda Hong Kong ao Reino Unido por 99 anos.
1904 - Concerto inaugural da Orquestra Sinfónica de Londres, dirigido
pelo maestro Hans Richter, no Queen’s Hall.
1940 - II Guerra Mundial. O exército norueguês rende-se às forças nazis.
1961 - O Conselho de Segurança do ONU aprova a moção contra Portugal, condenado os massacres e as medidas de repressão da população angolana.
1967 - Guerra dos Seis Dias. Gamal Abdel Nasser resigna à Presidência do Egipto, perante o avanço das forças de Israel.
1974 - Portugal e a URSS restabelecem relações diplomáticas, interrompidas desde 1917.
2005 – O Patriot Act passa a lei permanente dos EUA.

deste nosso Mundo decadente? Bom, a irresponsabilidade de uns quantos, hoje generalizadamente considerados gananciosos, mas a quem não foram pedidas
responsabilidades pelo que causaram aos diversos
povos do Mundo, se excetuarmos o singularíssimo
caso de Bernard Maddoff, que acreditou que a legislação em vigor no seu país poderia ser aplicada, incapaz de perceber que se assim se fizesse, bom, ruiria
todo o edifício em que assenta a actual organização
da sociedade.
Aparentemente, Isabel Jonet dá a sensação de acreditar na observância absoluta do princípio da igualdade, assim como se Israel e o Irão possam ser tratados
do mesmo modo pela (dita) Comunidade Internacional. Parece pensar que os portugueses poderiam ser
alvo de uma imposição, em termos justos e igualitários, por parte dos poderes hoje constituídos entre
nós, na saída da presente crise que nos atingiu a partir

propagandistas

em 1936. “(…) mas desde há séculos, a vida social
em Portugal tem uma tendência para exteriorizações
mentirosas e, também desde há séculos, verifica-se
uma enorme desproporção entre o aparato exterior
e a nossa verdadeira maneira de viver”. Quem tiver
os olhos abertos para o que se passa em Portugal não
poderá pôr em dúvida estas afirmações. Somente os
dogmáticos que se aproveitam da ignorância de alguns
para expandirem as suas propagandices, insistem em
defender o indefensável.
Como alguém disse: “O governo do PS compõe-se
de dois grupos: um formado por gente totalmente incapaz, e outro por gente capaz de tudo.” Esse o dilema
que deveria ter sido resolvido no momento exacto não
fossem as intrincadas divagações de um Presidente em
campanha, preocupado com a “aparência exterior” e
que querendo agradar a Gregos e a Troianos empurrou
a decisão para a Comissão da AR, sacudindo a água
do capote, esperando talvez assim, ganhar a simpatia
do Pinóquio nacional que nos últimos dias, lhe negou
qualquer hipótese, ao apoiar com veemência a candidatura de um poeta da Rádio Argel…no tempo em
que os traidores portugueses lá instalaram quartel após
deserções do exército nacional. Mas os anafados propagandistas continuam a repetição dum estribilho tão
cansativo como insultante para a inteligência humana.
A prática dos seus escritos tem apenas uma direcção:
a conveniência.
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Continuação da página 1
de fora. Ou por via de quem os possa substituir, quando o que se impõe censurar é, logicamente, o modelo
neoliberal hoje em vigor, e sobre que raríssimos se
pronunciam negativamente.
Isabel Jonet esqueceu completamente, nesta sua entrevista, os mil e um obstáculos que se têm vindo a
levantar a Barack Obama, apenas por procurar levar
a quarenta milhões de norte-americanos seus compatriotas o naturalíssimo direito de salvar a vida em
situação de necessidade. E já agora: ficarão os tristemente célebres paraísos fiscais em nada, ou seja na
roda livre que se tem podido ver ao longo de tantos
anos e peripécias? Respostas de uma
portuguesa muito realizadora, mas que
se pode bem caraterizar pela nossa velha prática de girar o disco e continuar a
tocar o mesmo.

Hélio Bernardo Lopes
Continuação da página 1
Vasco Graça Moura, em referência aos problemas por
ele muitas vezes enunciados no respeitante à situação
nacional, escreveu há dias num dos seus límpidos textos o seguinte: “Mas há cada vez menos imbecis atípicos a aplaudirem o Governo. Agora toda a gente torce
a orelha. Afinal era verdade /E provavelmente ainda a
procissão vai no adro. Por obra e graça dos socialistas. / Mas há quem ainda não tenha percebido o que
vai acontecer. Ainda deve haver umas sobras no saldo
do cartão de crédito e uns pacotes de férias pagáveis a
prestações, o que permitirá aguentar até Setembro (se
permitir). Quando houver aumentos de conflitualidade
social nas ruas e até assaltos aos supermercados para
evitar que crianças, adultos e velhos morram de fome
e inanição, então talvez muita gente comece a entender
o que se passa e talvez saia também para a rua a reclamar uma intervenção da autoridade que ela mesma
contribuiu para minar e uma tomada de medidas que
ela mesma tornou impossíveis. O destino das novas gerações de portugueses será, então, uma vez mais, o da
emigração, mas só se no estrangeiro ainda precisarem
de engraxadores de sapatos. Foi nesses termos que o
PS se encarregou de lhes garantir o futuro”.
Portugal mente compulsivamente. Mente perante si
próprio e mente perante o mundo.
Que os propagandistas se calem. A realidade é visível. Faça-se Portugal.
Raul Mesquita

Desjardins aumenta custos

D

esjardins, a cooperativa de crédito, lançou uma
ofensiva para os seus membros trocarem o seu
livro pelo jornal mensal, ou melhor, o registo electrónico. Desjardins vai impor uma taxa mensal em Julho
de $ 2 para alguns clientes, uma medida
que afectará principalmente as pessoas
idosas e pobres, lamentam as associações
que defendem os direitos dos consumidores. A taxa de $ 2 por mês, será imposta
aos clientes com livrete que combinem
menos de $ 2.000 numa sucursal (caixa,
investimentos ou de financiamento) e não
tenham pacote de transacções. Então, se
tiver $ 100 na sua conta, mas possui $
2.000 em REERS, não terá nenhum custo
adicional. Desjardins visa “reduzir a manipulação e
os custos de impressão decorrentes da manutenção
dos livros”, diz Francine Blackburn, Conselheira às
Relações com a Imprensa do Movimento. “Se o cliente opta pela declaração mensal de papel, ele terá de
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pagar 1$ por mês. O registo electrónico é gratuito. E
as transacções também são mais detalhadas do que
no livro”, disse Blackburn.
“Estas novas taxas de manutenção de conta afectarão cerca de 9% dos membros”, disse
a Sra. Blackburn. “Como a medida não
afecta pessoas que tenham um pacote de
transacções e, portanto, que já pagam
uma quantia fixa todo mês para uma série de operações, os clientes que desejam
manter a sua brochura poderá escolher
essa opção”, sugeriu a Sra. Blackburn.
Os custos do pacote básico é $ 2,95 por
mês, diz ela.
A Sra. Blackburn nota que Desjardins
segue “simplesmente a evolução” dos seus membros,
que preferem mais a Internet para as suas operações.
Entre 2001 e 2009, as operações em AccèsD dispararam para 1.424%.
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BREvEs
DESEMPREGO
COM NOVO RECORDE
A taxa de desemprego em
Portugal quebrou um novo
recorde em Abril, ao fixarse em 10,8% da população activa. Segundo dados
divulgados pelo Eurostat,
595.000 portugueses procuraram activamente trabalho
sem sucesso. Em reacção,
o secretário de Estado do
Emprego, Valter Lemos, disse que a taxa irá revelar-se
“inadequada” e será revista
em baixa pela instituição.
Na Zona Euro o desemprego médio também subiu, de
10 para 10,1%.
ROSA COUTiNHO – O
ALMiRANTE VERMELHO
MORRE AOS 84 ANOS
Vítima de doença prolongada faleceu na quinta-feira
passada, aos 84 anos, o Almirante António Alva Rosa
Coutinho. Rosa Coutinho,
também conhecido pelo
“Almirante Vermelho”, pela
sua identificação ideológica
com o PCP, era, em Abril de
1974 capitão-de-fragata. Foi
um dos militares do Movimento das Forças Armadas
que desencadeou a Revolução do 25 de Abril de 1974,
tendo integrado a Junta de
Salvação Nacional. Em Outubro de 1974 é designado
Alto-Comissário em Angola
até a assinatura do Acordo
de Alvor (em Janeiro de
1975). Rosa Coutinho passou à reserva após o 25 de
Novembro de 1975. O Almirante Vermelho comunista
convicto aconselhou os camaradas do MPLA em Angola a serem bárbaros para
com as famílias brancas ali
residentes, a fim de forçar
a sua desmoralização pelo
medo e os obrigar a deixar
o território. Não terá muita gente a verter lágrimas
por ele. Faz parte do tipo
de gente desprezível como
um actual candidato à presidência da República Portuguesa.
GOVERNO qUER
fECHAR 900 ESCOLAS
O processo de reorganização
da rede escolar do Governo socialista conta encerrar
900 escolas. Em Setembro
500 já não voltam a abrir as
portas. A ministra da Educação afirmou que no final do
processo de reorganização
da rede escolar mais de 900
escolas básicas com menos
de 21 alunos poderão encerrar, abrangendo um universo
máximo de 15 mil crianças.
“No final do processo [de
reorganização] da rede escolar, deverão estar cerca de
900 escolas encerradas, mas
este universo só corresponde
a 3,5 por cento das crianças
que frequentam o primeiro ciclo”, declarou Isabel Alçada,
em conferência de imprensa.
Falando no final do Conselho
de Ministros, que aprovou a
resolução para o encerramento das escolas públicas
do primeiro ciclo do ensino
básico com menos de 21
alunos, Isabel Alçada defendeu que estão em situação
de iminente transferência de
estabelecimento de ensino
“muito poucas crianças”.
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Mudar de operadora
Bancos à beira de
móvel vai ser grátis
um ataque de nervos D
A

descida do rating dos bancos re- que têm muitos activos para usar como
presenta o maior risco no acesso colateral.
às fontes de financiamento.
Olga Cerqueira, da Moody’s, lembra
As maiores dificuldades começaram no que o ratingda República está sob vigiinício do ano mas o mau prenúncio vem lância, que “uma descida do rating sode trás - desde a falência do Lehman Bro- berano pode levar à descida da notação
thers em Setembro de 2008.
dos bancos e que, além disso, estão tamO financiamento da banca foi ficando bém a avaliar se a qualidade do crédito
cada vez mais difícil e o pior é que hoje o dos bancos se deteriorou”. A agência está
mercado interbancário está praticamente neste momento a fazer testes de stresse à
fechado. Dizem os banqueiros e respon- liquidez e à rentabilidade da banca naciosáveis do sector financeiro, que a pri- nal que deve estar concluída nas próximeira semana de Maio foi crítica, o que mas semanas. O Expresso tentou obter
motivou a intervenção inédita do Banco um comentário da S&P mas não foi posCentral Europeu (BCE) a comprar dívida sível até ao fecho desta edição.
pública.
Pressão sobre o BCP
Se o mercado interbancário mantiver
O BCP é, neste momento, a instituição
o comportamento das últimas semanas, com pior avaliação. No dia 27 de Abril,
as dificuldades dos bancos europeus - e foi alvo de uma revisão da sua notação de
dos portugueses, em particular - podem risco de A- para BBB+ por parte da S&P.
agravar-se. E só não assume graves con- Um patamar ainda muito acima do nível
tornos no imediato porque a liquidez à mínimo exigido pelo BCE (BB-) para
banca está a ser assegurada pelo Banco que os títulos possam ser usados como
Central Europeu. No relatório de estabi- garantia nos financiamentos. Mas a situlidade financeira divulgado esta semana, ação não deixa de ser preocupante para
o Banco de Portugal alerta precisamente toda a banca que pode ver os seus ratings
para esta situação e destaca o facto de as cair. A ameaça está no ar com o anúncio
instituições nacionais estarem a aprovei- de que depois da S&P a Moody’s pode
tar os financiamentos a
rever em baixa o risco
prazos mais longos do
de crédito de mais banBCE, precisamente pela
cos. Se os ratings dos
dificuldade em o consebancos descerem abaiguir no mercado.
xo de BBB- as obrigaA crise da dívida soções emitidas por estes
berana está a afectar a
deixam de poder ser
banca, o canal de transentregues como colatemissão por excelência
ral junto do BCE e aqui
dos problemas, e vai ter
podem começar os
consequências na vida dos portugueses. problemas. Fontes do sector referem que
O cerco aos bancos portugueses, sob o os bancos portugueses acordaram entre
olhar feroz das agências de notação de eles comprar emissões de obrigações que
risco rating, traz alguma intranquilida- emitiam, obrigações essas que são entrede caso as medidas de austeridade não gues como colateral junto do BCE. No
convençam o mercado. A 27 de Abril, a entanto os bancos contactados evitam
Standard & Poor’s (S&P) cortou dois ní- falar ou desvalorizam estas operações diveis à República Portuguesa (de A+ para zendo que são de montantes reduzidos,
A-) e avançou com um corte na notação ou mesmo que não existem. BES e CGD
da banca em bloco. No início de Março, não responderam quando questionados
já tinha sido a Fitch a cortar a notação do sobre este assunto.
Estado para AA- e a deixar em vigilância Quanto à eventualidade de as agências
negativa os bancos. A Moody’s, a terceira de rating puxarem para baixo a notação
agência de rating, não alterou a avaliação do BCP e dos outros bancos para níveis
nacional - já o tinha feito em 2009 - mas inferiores a BBB-, fontes do sector dizem
deixou o alerta de que poderia fazê-lo em que “para isso acontecer seria preciso
dois níveis e deixou a banca sob vigilân- que houvesse uma catástrofe”. E, que,
cia. As instituições financeiras nacionais nesse cenário, “haveria mecanismos que
estão a ser afectadas pela situação eco- poderiam ser desencadeados”. Nomeanómica portuguesa, pelo seu próprio en- damente, “a alteração em dos critérios
dividamento no exterior e também pela de elegibilidade” do BCE. Banqueiros,
exposição ao grupo dos países de risco políticos e autoridades europeias, suda zona euro. Por exemplo, a exposição à blinham que a situação em Portugal “é
Grécia, segundo o Banco de Pagamentos totalmente diferente da situação a que
Internacionais, era no final de 2009 de chegou a Grécia”, e que “o problema de
€7407 milhões. Um montante que, se se Espanha terá maiores impactos na situconsiderarem os PIIGS no seu conjunto, ação portuguesa.” A qualidade da dívisobe para quase €50 mil milhões. Mes- da do BCP é menor do que a dos outros
mo assim, as agências de ratingainda não bancos aos olhos da S&P mas continuam
mexeram nas notações. Philip Smith, di- muito acima do exigível para usar junto
rector sénior da Fitch. garante que “esta- do BCE. Entre os bancos portugueses as
mos preocupados mas não antecipamos necessidades de refinanciamento até finenhuma acção no futuro próximo”. O nal do ano estão praticamente asseguraanalista sublinha que “o que
está por trás
das. Estas de
ascendem
a €15 mil milhões,
Tratamos
da instalação
sistemas
da perspectiva negativa é o stresse nos considerando CGD, BCP, BES, BPI e
RTPi e RDPi
mercados de capitais” e que,completos
pelo me- para
Banif.
nos no curto prazo, os bancos nacionais Apesar de todos os riscos, os bancos
podem financiar-se com facilidade atra- continuam a navegar com estabilidade,
vés de depósitos e outras aplicações de O que não impede os banqueiros de viclientes e também do BCE, lembrando verem à beira de um ataque de nervos.

esbloquear um telemóvel vai ser gratuito no fim
do período de fidelização, que vincula os clientes
a uma determinada operadora, segundo a legislação
publicada, que introduz também limites aos valores
cobrados por este serviço.
O desbloqueamento gratuito era uma reivindicação
antiga da Deco. O decreto-lei 56/2010 proíbe a cobrança “de qualquer contrapartida pela prestação do
serviço de desbloqueamento dos aparelhos findo o
período de fidelização” e impõe limites aos valores
cobrados para pôr fim a um contrato ou pedir o desbloqueamento.
Durante o período de fidelização, cujo prazo máximo é de 24meses, é proibido cobrar valores superiores a 100% do custo do equipamento nos primeiros
seis meses, deduzidos do valor já pago pelo utente.
Após os seis meses, o valor cobrado não pode ser superior a 80% do custo do telemóvel e, no último ano
da fase de fidelização, só pode ir até 50%.

115 acidentes de
trabalho mortais

E

ntre 10 e 15% dos acidentes de trabalho mortais
em Portugal ocorrem em actividades demanutenção.
De acordo com a Autoridade para as Condições de
Trabalho (ACT), a manutenção representa 15 a 20%
do total de acidentes laborais.
Segundo Luís Lopes, coordenador da ACT para a
segurança e saúde no trabalho, dos 115 acidentes de
trabalho mortais ocorridos em Portugal em 2009, 15
foram por esmagamento, 13 por acidentes com máquinas e 10 por electrocussão, “a maioria deles durante operações de manutenção”, situação que não
difere muito da europeia.
Em conferência de imprensa, Luís Lopes avançou
que o tema escolhido para a campanha europeia de
segurança 2010/2011 foi o da manutenção, que “é
transversal a todos os sectores de actividade”.
Para o responsável, as pequenas e micro empresas
têm um peso muito grande nas actividades de manutenção, quer preventiva, quer de reparação, que
são muito frequentemente feitas em regime de subcontratação.
Luís Lopes salientou que a crise tornou o tema mais
actual, porque as dificuldades económicas levam as
empresas a apostarmais na manutenção das máquinas
e equipamentos em vez de investir emnovos.
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PORTUGAL EM SUA CASA 24 HORAS

NOTÍCIAS DIÁRIAS DOS AÇORES E DA MADEIRA

GLOBO
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Visite Portugal, Açores
e Madeira diariamente

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

Não perca
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4 AQUI CANADÁ

- COOrDeNAçãO De mIgUel félIx

sERvIçOs CANADÁ

prestações de compaixão
podem ser pagas para
cuidar de um dos seguintes
membros da sua família:

Nota: Por cônjuge/cônjuge de facto entende-se a pessoa que vive
uma relação conjugal com a pessoa em causa pelo menos depois
de um ano.
Membro da família
Poderá receber prestações de
Ou para cuidar de membros
compaixão para cuidar dos seda família do seu cônjuge ou
guintes membros da sua família:
cônjuge de facto:
Filho
Filho do cônjuge
O seu cônjuge ou cônjuge de facto
O seu pai ou mãe
Pai ou mãe casados ou vivendo
maritalmente, do seu cônjuge
O (a) cônjuge do seu pai ou mãe
O seu irmão ou irmã e igualmente Seu irmão ou irmã e igualmente o
o seu meio-irmão ou meia-irmã
seu meio-irmão ou meia-irmã
Um dos seus avós incluindo avós Um dos seus avós
por um segundo casamento
Um dos seus netos ou cônjuge in- Um dos seus netos
cluindo cônjuge de facto
O cônjuge ou cônjuge de facto da O cônjuge ou cônjuge de facto da
filha ou filho do seu cônjuge
sua filha ou filho
O seu sogro ou sogra por casamento ou união de facto
O seu cunhado ou cunhada por
casamento ou união de facto
O seu tio ou tia por casamento ou O tio ou tia do seu cônjuge
união de facto
O seu sobrinho ou sobrinha incluindo Um sobrinho ou sobrinha do seu
o seu cônjuge ou cônjuge de facto cônjuge
Um membro da sua família de aco- Um membro da família de acolhimento antigo ou actual do seu cônj.
lhimento antigo ou actual
Um filho seu ou nascido em família de acolhimento incluindo o seu
cônjuge ou cônjuge de facto
Um filho seu ou que nasceu du- Um filho do seu cônjuge quer tenha ou não nascido sob tutela
rante um período de tutela
Um tutor antigo ou actual incluindo o seu cônjuge ou cônjuge de
facto.
Deve fornecer uma comprovação medical quando pedir prestações de
compaixão. A título de prova 2 formulários devem ser fornecidos.
• “A autorização de emitir um certificado medical” deverá ser devidamente preenchida e assinada pela pessoa doente ou seu representante sucessório e, “O certificado medical— Prestações de compaixão
do seguro de desemprego” deve igualmente ser devidamente preenchido e assinado pelo médico da pessoa gravemente doente, a fim de
confirmar a probabilidade importante de falecimento nas 26 semanas
seguintes.
Os 2 formulários devem ser apresentados ao mesmo tempo.
Um único certificado médico é exigido pelo membro da família gravemente doente durante o período de 26 semanas seja uma só pessoa a
reclamar as 6 semanas concedidas ou que as prestações sejam dividiGERAL • ELISA SILVA • JORNAL DE 9 DE JUNHO DE 2010
dasMONTEPIO
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pessoas. Note que os honorários reclamados pelo médico
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os prisioneiros serão Não a uma coligação
privados da sua pen- antes das eleições
do Partido liberal do Canadá (PLC), Misão de velhice
Ochefe
chael Ignatieff, rejeitou a ideia de formar uma

O

governo Harper tomou meios legislativos para cortar a pensão a Clifford Olson. A ministra dos Recursos humanos, Diane Finley, depositou um projecto
de lei destinado a impedir os prisioneiros de receberem
uma pensão de velhice durante o tempo que purgam a
sua sentença. O primeiro-ministro Stephen Harper tinha
dificuldade em esconder a sua cólera em Março, quando soube que Clifford Olson, que matou pelo menos
11 crianças antes de ser encarcerado a perpetuidade em
1982, recebia quase 1200$ por mês em virtude do Regime de pensões do Canadá e a segurança da velhice. Tinha então prometido corrigir esta situação que também
tinha provocado a fúria de muitos Canadianos. O dinheiro vertido mensalmente a Clifford Olson desde 2006 é
guardado numa conta em fedúcia. De acordo com informações obtidas pela Imprensa, cerca de 400 indivíduos
que purgam sentenças numa penitenciária federal, verse-ão privados da sua pensão, logo que o projecto de lei
depositado pelo ministro Finley for adoptado.

o Biodôme e o
insectarium visados

O

sindicato dos empregados da grande Montreal
anunciou sexta-feira novos meios de pressão que
provocarão o encerramento do Biodôme e Insectarium
por um período indeterminado, a partir de 16 de Junho.
Num comunicado, o sindicato indicou igualmente que
os seus 5000 membros efectuariam greve das horas
suplementares a partir da mesma data. Esta greve desenrolar-se-á por rotação, por freguesia, começando por
Ville-Marie. O presidente do sindicato, Michel Parent,
assegurou que os serviços essenciais assim como a recolha do lixo são mantidos. O parecer de greve deve ser
aceite pelo Conselho dos serviços essenciais. O senhor
Parent indicou que as negociações com a Cidade não tinham cessado, mas “acabaram de avançar”. O recurso
à subcontratação é um dos principais pontos em litígio.

Aos nossos Clientes e a toda a
Comunidade Portuguesa, desejamos um

Feliz Dia de Portugal,
de Camões e das
Comunidades Portuguesas

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO
1286 Dundas St. W., Toronto, Ontário, M6J 1X7
Tel: 416-588-7776 | Fax: 416-588-0030
Chamadas fora da área: 1-888-633-1570

coligação com os neodemocratas antes das próximas
eleições. Foi o que declarou em margem do encontro
de orientação dos militantes liberais, que tinha como
assunto as próximas eleições no Quebeque. Porque
o partido atinge um limite nas intenções de voto e
que os conservadores estão à frente por 7% ou 8%,
vários membros do partido evocaram as possibilidades duma coligação. Mas o chefe liberal é categórico.
“Esta coligação, todas essas discussões, não são sérias. Quero oferecer uma alternativa progressiva aos
Canadianos nas próximas eleições. Vou ganhar como
liberal! Depois, vamos respeitar o que querem os Canadianos”, disse. Michael Ignatieff espera por conseguinte ver os resultados das eleições, mas não fecha
completamente a porta à ideia de uma coligação, se
devesse dirigir um governo minoritário liberal.

frança-Quebeque:
26 acordos assinados

A

França e o Quebeque deram mais um passo na
sua busca de mobilidade acrescida de mão-deobra entre os seus dois territórios. Quinta-feira, o reconhecimento mútuo de 26 ofícios e profissões fez
objecto de um acordo oficial, assinado em Quebeque
pelo primeiro-ministro Jean Charest e a consulesageral da França em Quebeque, Hélène Le Gal. Os
Franceses que exercem um destes ofícios ou profissões e desejem emigrar para o Quebeque, poderão
por conseguinte ver o seu processo colocado na via
rápida, e vice-versa para os Quebequenses tentados
pela experiência francesa. Trata-se de uma nova etapa na vontade afixada pelos dois Estados de favorecer a mobilidade de mão-de-obra e a abertura das
fronteiras. O objectivo visado é reconhecer no país
de acolhimento o diploma obtido no seu país de origem. No total, Paris e Quebeque já assinaram acordos semelhantes para 54 ofícios e profissões.

OPINIÃO
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Os portugueses estão descontentes
(…) Talvez mais do isso: estão inseguros quanto ao
seu futuro, zangados e a deixar-se invadir pelo pessimismo. De novo a comunicação social tem culpas
no cartório. Tem alguns profetas da desgraça de serviço, comentadores amargos e frustrados que, todos
os dias, aparecem nas televisões a descarregar uma
bílis contagiante sobre os telespectadores.
É preciso reagir. Tendo em conta, obviamente,
que a situação actual é muito difícil. E que a crise está a afectar duramente muitos portugueses, nas
suas vidas de todos os dias. E pior: está a atingir os
mais desfavorecidos, os pobres, os desempregados,
os velhos, com pensões de miséria, os imigrantes
marginalizados, os jovens, saídos aos milhares das
universidades, que são obrigados a ir para o estrangeiro ou a aceitar empregos menores. Mas também
as classes médias baixas, a chamada “pobreza envergonhada”, os pequenos comerciantes, arruinados
pelas “grandes superfícies”, os pequenos industriais,
sem sucesso.
Ao mesmo tempo, os poderosos não são tocados.
A impunidade reina, no que respeita ao despesismo
do Governo central, órgãos de soberania, partidos,
assessores e conselheiros e tudo o que vive e prospera à custa do Estado, das regiões autónomas, das
autarquias e das empresas públicas e semipúblicas.
Em 2009, muitos especuladores continuaram a enviar, tranquilamente, os seus capitais a render para
os “paraísos fiscais”, como se sabe ninguém lhes
tocou, embora sejam responsáveis, em parte, pelo
agravamento da crise. Sem que houvesse qualquer
intervenção dos poderes públicos. Os arguidos de
crimes de especulação continuam impunes. E a ostentação das riquezas, nas grandes cidades, parece
imparável, ao mesmo tempo que se pede aos restantes portugueses sacrifícios muito duros e que apertem os cintos...
Assim se tem criado um sentimento difuso de injustiça, que gera, naturalmente, revoltas, as quais,

numa sociedade livre como a nossa, se expressam e ainda bem - através da opinião pública e nas ruas,
de diversas formas legais e não violentas. O Governo deve ouvir as queixas e dar-lhes satisfação, na
medida do possível, sob pena de as manifestações
se tornarem violentas, como na Grécia. Atenção! As
últimas sondagens exprimem um crescente descontentamento relativamente ao Governo e ao Partido
que o apoia. Seria grave que à erosão financeira e
económica, de que ainda não saímos, se juntasse
uma crise política, que viria complicar tudo, sem
nada resolver...
Por isso, saudei o acordo entre os dois líderes dos
maiores partidos portugueses - PS e PSD - que fez
subir as bolsas e desanuviou o clima de pressão e de
guerrilha política em que estávamos a cair. É preciso, com bom senso e prudência, mantê-lo e mesmo
desenvolvê-lo.
Uma opção tardia e infeliz
Manuel Alegre declarou-se candidato à Presidência
por decisão própria e sem consultar o PS. O Bloco
de Esquerda, logo a seguir, resolveu, pela boca do
seu líder, apoiá-lo. Ao contrário do PCP, que, desde

logo, deu a entender ter um candidato próprio. O
PS ficou silencioso mas, a pouco e pouco, tornou-se
claro que uma parte dos seus militantes e dos seus
eleitores habituais não apoiavam Alegre. Eu fui um
deles. Por razões exclusivamente políticas.
O secretário-geral do partido e primeiro-ministro
entendeu que era cedo para decidir. Perante as dificuldades com que está confrontado e tantos opositores que o querem destruir, em lume brando, compreende-se. As eleições presidenciais serão daqui a
seis meses e o actual Presidente não decidiu ainda,
oficialmente, recandidatar-se.
O secretário-geral do PS decidiu apoiar a candidatura Alegre, ao que disse porque é progressista,
deixando ao candidato a liberdade de fazer a campanha.
No actual contexto político-partidário, julgo que
Sócrates cometeu um erro grave, que porventura
mesmo lhe poderá ser fatal e ao PS. Como socialista, e pensando como sempre e só pela minha cabeça,
entendo ter a obrigação de dar a conhecer de novo
aos meus camaradas e ao secretário-geral aquilo que
penso.

DIA DE PORTUGAL

ão sou, como sempre tenho dito, partidário do Dr. Mário Soares todavia, neste texto
publicado recentemente, aonde enumera os problemas da crise do Euro e aponta algumas pistas
para a sua solução, salientando que Portugal tem
uma palavra a dizer e que deve pôr de parte a mania dos complexos de inferioridade, realça neste
enxerto, uma visão muito acertada da situação
actual, afirmando que somos um país com História, com elites culturais, artísticas, científicas e
universitárias. “O que não é pequena coisa. Temos,
pois, um peso na União Europeia que não devemos
menosprezar”.
RM

10 DE JUNHO DE 2010

Mário Soares
N

5

CAIXA PORTUGUESA
RECITAL ZECA AFONSO
QUINTETO LUSITANIÆ MUSICA
IGREJA SAINT-JEAN BAPTISTE
309 RACHEL ESTE
10 DE JUNHO DE 2010, 20H
ENTRADA LIVRE

6 CrÓNICAS

A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 9 DE JUNHO DE 2010

MUITO BONs sOMOs Nós

por
favor. Não. Me. Telefonem.
ntre a muitas razões por que detesto falar ao tele- que há já uns dois minutos estou a falar sozinho.

E
CARNEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Os ciúmes não o levam a lado algum,
tenha confiança na pessoa que tem a seu lado. Viva o
presente com confiança! Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces.
Dinheiro: Momento propício para fazer um investimento mais sério.
Número da Sorte: 31 Números da Semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil. Amor: Poderá reconciliar-se com uma
pessoa com quem já não fala há alguns anos. Aprenda a
escrever novas páginas no livro da sua vida! Saúde: Sistema nervoso alterado. Pense positivo. Dinheiro: Tudo
correrá dentro da normalidade, se souber argumentar.
Número da Sorte: 29
Números da Semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.

fone, a primeira é de natureza (digamos) tecnológica. Hoje em dia, temos máquinas para tudo – e máquinas boas. Temos GPS que nos indicam a farmácia
mais próxima ao fim de uma noitada bem-sucedida.
Temos bimbys que cozinham sozinhas no caso de nem
sequer ser preciso fazer a noitada. Temos até robôs que
fazem as vezes no caso de tudo o mais ser fantasia. O
que não temos é um telefone com que se possa ligar
no dia seguinte ao robôa sem que a chamada esteja
sempre a cair.

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Não deixe que a rotina perturbe a sua relação
afectiva. Tenha a ousadia de sonhar! Saúde: Cuidado
com o consumo excessivo de doces. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode.
Número da Sorte: 30
Números da Semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço
Pessoal. Amor: Os defeitos também fazem parte da nossa personalidade, não espere encontrar alguém perfeito.
Descubra a imensa força e coragem que traz dentro de
si! Saúde: Poderá sofrer algumas dores de cabeça.
Dinheiro: Nada o preocupará.
Número da Sorte: 72 Números da Semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36.

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada. Amor: Não sinta saudades daquilo que não
viveu. Pense nos momentos lindos que teve na sua infância. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: Poderá sofrer de uma quebra de tensão, tenha
cuidado! Dinheiro: A impulsividade poderá causar alguns estragos
na sua conta bancária.
Número da Sorte: 56 Números da Semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: As brincadeiras serão uma constante na sua relação afectiva. Exercitar a arte de ser feliz
é muito divertido!
Saúde: Não deixe que a irresponsabilidade afecte a sua
saúde, e procure com maior regularidade o médico.
Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 18, 19, 17, 19, 26, 38.

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Deixe de lado o orgulho e dê o braço a torcer. Seja
honesto consigo próprio, não tenha receio de reconhecer
os seus erros e traçar novas rotas de vida. Saúde: Possíveis dores musculares, sem motivo aparente. Dinheiro:
Se gastar em demasia, poderá não ter dinheiro para pagar as contas
que tem certas.
Número da Sorte: 39 Números da Semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48.

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Aproveite os momentos com a família pois darlhe-ão um grande bem-estar emocional. Viva de uma
forma sábia. Saúde: Faça um retiro que lhe proporcione
bem-estar físico e emocional.
Dinheiro: Tenha presente a situação de crise em que se vive.
Número da Sorte: 1 Números da Semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43.

SAGiTÁRiO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: A Estrela, que significa Protecção,
Luz.
Amor: Dê mais atenção aos seus familiares mais próximos. Reúna a sua família com o propósito de falarem
sobre os problemas que vos preocupam.
Saúde: Tudo correrá dentro dos parâmetros normais.
Dinheiro: Nada de preocupante acontecerá.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.

CAPRiCóRNiO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Não esconda os sentimentos, partilhe as suas dúvidas e receios com a pessoa amada. Que a luz da sua
alma ilumine todos os que você ama!
Saúde: Não deixe que o stress e a tensão o conduzam
a desequilíbrios.
Dinheiro: Não aposte em investimentos de risco.
Número da Sorte: 18
Números da Semana: 8, 19, 22, 26, 31, 39.

AqUÁRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)
Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: O amor espera por si. Saiba estar à sua altura.
Que o amor esteja sempre no seu coração!
Saúde: Tendência para dores de barriga.
Dinheiro: Efectuará bons negócios.
Número da Sorte: 3
Números da Semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: o Sol, que significa Protecção e Germinação.
Amor: O amor e o carinho reinarão na sua relação afectiva. Que tudo o que é belo seja atraído para junto de si!
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos.
Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Número da Sorte: 19
Números da Semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.

Cidadão no meu estado, então, está mesmo à morte.
Não, não falo das noitadas: estou retirado desse mercado há anos. Para dizer verdade, só recorro a graçolas brejeiras como as do primeiro parágrafo a ver se
consigo prender-vos por mais umas linhas, que ando
a precisar bareme. Por outro lado, sou freelancer, vivo
entre dois lugares diferentes, tenho duas casas e contas
a multiplicar. Basicamente, relaciono-me com muitas
pessoas, com várias empresas, com imensos fornecedores. Todos eles passam a vida rodeados de computadores e de emails e de messengers e de skypes e de
facebooks e do diabo. Quando é mesmo importante,
porém, nunca ninguém escreve: telefona, que é muito
mais giro.
A minha vida é um suplício de telefonemas. Há outras
assim, eu sei – mas eu divirto-me menos. Quando o rei
faz anos, passa-se um dia em que me telefonam pouco
(embora seja certo que, no instante em que eu encher
as mãos de gel da barba, subir a um escadote para trocar uma lâmpada ou me fizer à bola para bater um tee
shot, alguém vai telefonar). A maior parte das vezes,
porém, é aquilo: telefonemas o dia inteiro, chamadas
a cair umas atrás das outras, o interlocutor aos gritos
que já não consegue falar mais alto – e, entretanto, eu
pendurado na varanda, no beiral, no pára-raios, com os
pezinhos a dar a dar, à procura de rede e sem perceber

Nada a fazer: no dia seguinte vai ser preciso esclarecer mais qualquer coisa – e, pronto, telefone a tocar de
novo. Os portugueses pelam-se por telefones. Comparam aparelhos, experimentam toques durante uma tarde inteira de esplanada – e, naturalmente, não perdem
uma oportunidade de telefonar (desde que não sejam
eles a pagar a conta). Se atendo, estou tramado: são
cinco minutos para salamaleques, cinco minutos para
aprovar a ordem de trabalhos da conversa e outros
cinco minutos para combinar quando poderemos afinal tê-la, que entretanto já se faz tarde. Se não atendo,
é pior ainda. Tenho no telefone um pedido expresso
para que me mandem mensagens escritas, em vez de
mensagens de voz. Nada feito. Português que é português não vai em impessoalidades de tal categoria. Na
melhor das hipóteses, deixa uma longuíssima mensagem falada que nunca mais se dirige ao ponto. Na pior,
amua e fica à espera que eu telefone (coisa que eu,
fraco, inevitavelmente venho a fazer). E, então, a conversa é sempre a mesma. “Olá, engenheiro, está bom?
O que é que me conta?”, pergunto eu, já concedendo no cumprimento inicial. Pois, enquanto faço toda
essa conversa, ele ainda vai, absolutamente surdo, na
primeira palavra do seu solilóquio: “Olááááá”, a que
inevitavelmente se segue um simpático “ora viiiiiva”,
o obrigatório “como estááááá?”, o tradicional “há que
teeeeempos” e a sempre interessante descrição (sem
isso, aliás, nem se tratava de um telefonema) de todas
as vezes que pensou ligar-me e, por uma razão ou por
outra, a coisa passou-lhe. Sim, eu também tenho um
telefone. E, porém, a última coisa que me ocorre fazer com ele é telefonar. Uso-o para receber e enviar
emails. Uso-o para ouvir música e para tirar fotografias. Uso-o para fazer contas e para ver as horas. Uso-o
para mandar bocas no FaceBook e para confirmar os
horários do cinema. Uso-o para saber os últimos resultados do Tiger Woods e para ler o New York Times
à borla, para conferir a previsão meteorológica e para
ver os últimos vídeos da Lady Gaga. Uso-o para fazer
entrevistas, para escrever crónicas e até para alumiar
a calçada à noite, usando a função lanterna (sim, lanterna). Na verdade, passo o dia agarrado ao telefone.
Telefonar, em si, é um suplício. Em Portugal, os telefonemas são como as reuniões: não se resolve rigorosamente nada com eles.
De maneira que os únicos telefonemas que tolero
vagamente são os da minha mulher, da minha família
e dos meus amigos (sei que alguns lêem estas crónicas, não tenho alternativa senão deixá-lo expresso).
De resto, gostar mesmo, só os dos call
centers e dos operadores de telemarketing. Com esses posso ser mal-educado
à vontade. Quem é que lhe deu o meu
número, pá?

Joel Neto

exposição fotográfica na “Galerie
art-Mûr” de fernando Santos
ernando Santos é um fotógrafo profissional, especializado em fotografia da Natureza e eventos. O seu trabalho ilustra
reportagens publicadas no
Canadá e em Portugal.
Possui igualmente trabalhos apresentados em
exposições de prestígio e
visitadas por milhares de
pessoas.
No passado dia 4 de Junho, foi inaugurada a nova
exposição fotográfica na
“Galerie Art-Mûr” no
5826, rua Saint-Hubert em
Montreal perto do métro
Rosemont.
A exposição é constituída por um conjunto de fotografias notáveis de Portugal e Canadá e enquadrase na componente de sensibilização do mundo am-

F

biental e vida na cidade que é a nossa terra, o local
que temos de partilhar. A arte do fotógrafo leva-nos
a reflectir sobre o que
é necessário fazer para
conseguir essa partilha.
O horário da exposição é o seguinte: Terça
e Quarta das 10 às 18h.
Quinta e Sexta das 12
às 20h. Sábado das 12
às 17 horas.
Convidamos-vos entusiasticamente a visitar a exposição. As
razões para o fazer são
múltiplas, sendo a extraordinária beleza e raridade das fotos uma das principais. Poderá fazê-lo até ao dia 13 de Junho.

Manuel de Sequeira Rodrigues
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Riscos do álcool
C
onsumo de álcool está relacionado com mais de
60 doenças, revela a Organização Mundial de
Saúde (OMS). Portugal é um país de contrastes no
consumo de álcool. O Eurobarómetro de Outubro de
2009 reserva-nos o pódio na lista dos que não beberam álcool no último ano. Mas também lideramos
com mais pessoas a beber diariamente, nos 27 países
da União Europeia. Estamos até entre os quatro, onde
a tendência de binge drinking (beber em excesso em
comezainas) se acentua, face a 2006.
Entre álcool como ingrediente de convívio até ao
abuso e dependência dista uma grande dose de bom
senso. Segundo a OMS, um consumo moderado não
deve exceder a 2 ou 3 bebidas por dia num adulto, e
não deve ser sistemático. Para adultos e idosos, beber
um copo em dias alternados tem um efeito protector
de doenças cardiovasculares. Mas, atenção, nalguns
casos, o impacto negativo anula os benefícios. Consumos de risco, com quantidades superiores e bebedeiras, acarretam danos físicos e mentais, no raciocínio, atenção e coordenação motora.
Quando há dependência, sente-se o desejo obsessivo e incontrolável de ingerir maior quantidade para
obter os mesmos efeitos. Daí advêm os sintomas de
privação, como tremor, suores, náuseas e ansiedade,
que surgem nas 4 a 12 horas seguintes sem beber. É
bom saber que o álcool não digerido e, num adulto,
demora entre 15 e 30 minutos a ser absorvido pelo
sangue, quando bebido fora das refeições. A comida
atrasa o processo até ao dobro do tempo. Leite e açucares podem retardar a absorção em 3 horas.
Na primeira fase, surge uma ligeira perturbação da
visão. À medida que ingere mais álcool, os efeitos
vão da embriaguez com euforia e comportamento
expansivo a depressão, alterações de pensamento e
equilíbrio, alucinações, vómitos, náuseas, taquicardia e coma, com alcoolémia superior a 1,3 g/l. A longo prazo, um consumo excessivo está mais associado
a gastrite, doenças no esófago, pâncreas e fígado,
como a cirrose, lesão irreversível que pode levar à
sua destruição. Na eliminação do etanol, o fígado é o
grande sobrecarregado. O álcool, para além de estar
implicado em mais de 60 doenças, é também, segundo a OMS, a causa de 33% das mortes por cancro e
25% dos casos de cirrose. Na estrada, o risco de morte sobe para o dobro, com mais de 0,4 g/l de álcool
no sangue.

Silva, Langelier & Pereira inc.

Álcool e jovens. As estatísticas demonstram que os
jovens entre os 15 e os 17 anos, 40% começam a beber álcool. Lei e/ou vendedores, ninguém os pára: um
estudo feito pela revista Teste Saúde, revela que menores de 16 anos não tiveram dificuldades em obter
bebidas alcoólicas em bares, discotecas, restaurantes
e até em hipermercados. Esta situação é ainda mais

preocupante quando se trata de jovens – os mais vulneráveis à assimilação do álcool e seus efeitos graves, que podem levar a comportamentos de risco.
Cerca de 40% dos jovens que morrem em acidentes
na estrada apresentam excesso de álcool no sangue.
A lei existe, mas ninguém a cumpre. Como alguém
já comentou: “Alguns vendedores de bebidas alcoólicas, à luz do dia, assobiam para o lado enquanto as
servem e cobram a quem ainda mal entrou na adolescência”.
Entretanto, o Instituto de Droga e Toxicodependência deixa aqui um conselho aos pais: Se o jovem se
embebedou, alerte para os perigos. Ensine-o a desviar
a atenção e a dizer não a quem pressiona para beber,
explicando que o álcool prejudica o desenvolvimento
do Clinique
cérebro
e do Luso
corpo em crescimento.
d’optométrie
4 février 2009; nouveau format: 10 juin 2009

Augusto Machado

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

Alain Côté O.D.
Optometrista
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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Comentário Semanal de
Economia e Mercados

Semana de 31 de Maio a 4 de Junho
Relatório do Emprego dos EUA preocupa mercados
Nos EUA, os dados macroeconómicos divulgados
durante a passada semana revelaram-se, de um modo
geral, favoráveis, embora a fraca criação de Emprego
no Sector Privado no mês de Maio tenha causado
muita apreensão nos mercados financeiros. Apesar de
a economia ter acelerado o ritmo de crescimento de
postos de trabalho (431 mil empregos), correspondendo,
inclusivamente, a um máximo desde Março de 2000,
o crescimento foi inferior ao esperado pelo mercado
(+536 mil) e, essencialmente, à custa do Sector Público,
devido às contratações de 411 mil empregados para
o Census. Assim, a principal surpresa negativa do
Relatório do Emprego foi mesmo uma menor subida do
Emprego no Sector Privado, já que, dos restantes dados,
as indicações foram positivas: a Taxa de Desemprego
desceu e as Horas Trabalhadas e as Remunerações
por Hora subiram. Como referido, devido às distorções
provocadas pelo Census, nos últimos meses, o mercado
tem-se focalizado no Emprego criado pelo Sector Privado,
tendo este dado desapontado bastante, ao apontar
para a criação de apenas 41 mil postos de trabalho,
bastante menos do que no mês anterior (+218 mil) e do
que o esperado pelo mercado (+180 mil). O headline
do Inquérito às Famílias, como referido anteriormente,
revelou um cenário mais favorável, porquanto a Taxa
de Desemprego desceu de 9.9% para 9.7%, o mesmo
valor registado de Janeiro a Março. Um aspecto negativo
é que esta diminuição foi obtida com uma redução da
População Activa, ainda que, atendendo aos erros de
amostragem do Inquérito, tal deva representar mais
uma correcção face ao fortíssimo acréscimo do mês
anterior do que uma inversão de tendência. Os dados
das Horas Trabalhadas revelaram-se positivos e acima
das expectativas do mercado, ao apontarem para uma
subida de 34.1 para 34.2 horas. Ainda mais favoráveis
foram os dados das Remunerações por Hora, que
progrediram 0.3% face ao mês anterior, bem melhor do
que a estagnação inicialmente avançada para o mês de
Abril e que, agora, até foi revista em alta (+0.1%). Assim,
perante subidas do Emprego, das Horas Trabalhadas e
das Remunerações por Hora, dever-se-á assistir a mais
um acréscimo dos Rendimentos do Trabalho, no mês
de Maio, constituindo, assim, um importante suporte
para o crescimento do Consumo Privado e para a
sustentabilidade da recuperação económica.
Rui Bernardes Serra e José Miguel Moreira

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
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Em Santa Cruz, festa do Espírito
Santo celebrada mais intimamente
A
comunidade prosseguiu no fim de semana passado
nas suas celebrações em louvor do Divino Espírito Santo, na Missão Portuguesa Santa Cruz e no que
tradicionalmeente se intitula de Império do Pentecostes.
Ocorreu, também, no domingo do Corpo de Deus.
Foi distinto mordomo José de Melo, industrial de produtos de charcutaria Chouriçor, e rainha da festa Angela
Bravo. Segundo nos declarou o José, que ofereceu três
novas bandeiras à Missão, quis com este império comemorar a passagem do 25º aniversário da mordomia
do seu saudoso pai, João de Melo, em 1985, natural da
Lomba de Santa Bábara, concelho de Ribeira Grande,
São Miguel.

Uma chuva miudinha, mas persistente, e a corrida das
bicicletas impedindo o acesso à Rue Rachel, no domingo, obstaram a que se realizasse o cortejo das coroas,
limitando, também, a realização das demais atividades,
tais como arraiais e demais entretenimento.
Apesar desses contratenpos, foi muito bom. “Mais intimo”, como diria o
padre José M. Cardoso, durante a sua
homília na missa do dia maior, acompanhada pelo Coral do S. Santo Cristo
dos Milagres, sob a direção de Filomena Amorim e com a honrosa presença do Dr. Fernando de Brito, Cônsul geral de Portugal em Montreal e a dignidade que se reconhece na
presença de um grupo de cinco mordomos/fundadores
e/ou representantes, liderado pelo nosso comum amigo
e ex-presidente da Filarmónica do D. Espírito Santo de
Laval, José de Freitas. Para o responsável desta Missão, que presidiu à celebração eucaristica, ajudado pelo
padre António Araúju e pelo diácono António Ramos,
“As ilhas dos Açores estão ligadas por uma ponte, uma
ponte espiritual”, acrescentando ainda nesta sua homília
e ao referir-se às tradições, que “Os Açores são um Continente de fé ao Divino Espírito
Santo”.
No final, uma dezena de coroas pousou dignamente nas nas
cabeças das crianças e adultos
que foram a coroar, principiando
pelo mordomo, indo-se depois
em cortejo rumo ao subsolo da
igreja, onde se serviram as tradicionais sopas do Espírito Santo,
cozido de carne de vaca, galinha,

chouriço, toucinho, morcela, batata, repolho, vinho, sumos e massada sovada, de excelente confeção e com
muita abundância. Mais de uma vez se encheu o recinto, não parando de aparecer convivas.
Na mesa do mordomo, sentaram-se a mãe, senhora Isabel de Melo, o padre José Maria, o Dr. de Brito, o diretor
deste jornal e a senhora Carminha Melo (?), brasileira.
Poucos detalhes sabemos a seu respeito, mas disse-nos
que agora assiste mais às missas da igreja local do que
nas do Brasil. Ainda bem, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade em ação! E, nas imediações, dignouse estar connosco também o industrial e exportador de
peixe, António Moniz “Mineiro”, da Vila de Rabo de
Peixe. De registo nestes dias, as presenças sempre importantes e agradáveis das nossas filarmónicas, neste
caso a Filarmónica Portuguesa de Montreal (APES) e
a Filarmónica do D. Espírito Santo de Laval (FDESL),
as quais, além do acompanhamento que prestarem às
atividades inerentes, muito se distinguiram com os concertos que efetuaram, sob as gerências dos maestros,
respetivamente, Victor Barreira e Gilberto Pavão, logo
após a saborosa refeição da partilha. Uma palavra de
apreço vai igualmente para a discoteca do Mix Portugal, com Luís Miguel, que animou também o encontro
de após a reza do terço, na quinta feira, presidido por
Olivia Tavares. Como sabem, muitas outras atividades
aconteceram antes do encerramento dos festejos. Foram
os casos da apresentação dos bezerros na fazenda do
Clement Poissant, rezas do terço em casa do mordomo
e no Salão do Espírito Santo, no Centro Comunitário;
distribuição de centenas de pensões, de ótima qualidade, muitas das quais em carros alegóricos, no sábado
de manhã e tarde. Um sábado que se prolongou agradavelmente pelo serão fora com a distribuição da carne
guizada, pão, massa sovada, vinho e sumos, depois da
missa e reza do terço, a que, infelizmente, o cronista não pôde assistir.
Seguiu-se um muito concorrido baile, animado pelo conjunto “Rythmo”
e no ambiente de uma encantadora
intimidade que, não levem a mal,
nunca fez mal a ninguém.
Voltando depois do dia maior, não
faltaram as populares arrematações,
protagonizadas por Simão Balança e que mais tarde estaria ao lado do José de Sousa, presidente da Comissão
de Festas, no tirar das sortes das domingas e para anunciar quem seria o mordomo para 2011.
Já agora o revelamos: trata-se do simpático grupo de
Amigos da Vila de Água de Pau
Gostamos muito de ver inúmeros dos nossos amigos
em ação, num verdadeiro espírito de entreajuda e solidariedade. Pessoas como o Manuel Torres, a Alice e o
Angelo Ribeiro, o Artur Couto e demais elementos da
APES, Hochelaga; a Rosa Branco, a própria Maria de
Melo, irmã do mordomo, demais familiares e tantos outros
colaboradores/as, autênticos esteios destas nossas celebrações
do Divino Paráclito.
A todos e todas, ao mordomo,
à Missão e à Comissão de Festas
uma saudação muito especial de
admiração e pelo trabalho bem
feito.

António Vallacorba
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Falando de Rui Pato e Zeca Afonso

N

um informal encontro de café com Germano Rocha, veio a talha de foice o livro reeditado em
Portugal e que foi coqueluche na Feira do Livro de
Lisboa, assim que na do Porto o ano passado, com o
título muito expressivo “As voltas de um andarilho”
da autoria de Viriato Teles, que retrata fragmentos da
vida e obra de José Afonso. Não foi por acaso que
a organização portuense convidou para o lançamento na cidade Invicta o Dr. Rui Pato, especialista em
pneumologia, que foi nos inícios
dos anos 60 com apenas 16 anos de
idade, o acompanhador à viola do
cantor aquando da gravação de “O
menino d’oiro”. É que foi no Porto
a última actuação pública do magistral intérprete da canção coimbrã, já
em fase terminal da doença que o
vitimou.
Para Rui Pato — que foi o principal e mais regular acompanhante de
José Afonso nos anos 60, é “difícil falar de Zeca sem
emoção” considerando ter sido “uma fase muito importante da minha vida”.
A colaboração de Pato foi interrompida pela PIDE
que não lhe permitiu a saída para Londres, onde iam
fazer a gravação de “Traz um amigo também”, como
retaliação dele ter participado na greve estudantil de
1969.
Entretanto, no âmbito da comemoração do seu 80º
aniversário de nascença foram realizadas várias actividades e homenagens organizadas pelo município
de Coimbra, entre as quais o descerramento duma
placa evocativa na casa onde o compositor habitou
nos anos 40, tendo na ocasião o vereador da Cultura,
considerado José Afonso parte integrante do património da cidade e do país, cuja “memória deve ser
perpetuada no tempo e no espaço”.
Porém, como bem salientou Rui Pato, nem sempre
o cantor foi bem visto durante a sua permanência na
cidade. Durante bastante tempo pensava-se que ele

estava a pôr em causa as tradições, “cantava sem
usar capa e batina, e ainda por cima aqueles poemas
tão bizarros”. Para o médico, a melhor homenagem
que podem fazer àquele que marcou decisivamente a
Canção de Coimbra e perspectivou caminhos oposicionistas ao regime da época com a sua música de intervenção, será continuarem a cantar as suas canções.
E a fazer ouvir a sua grande discografia.
Um outro livro, este da autoria de Jorge Cravo, também cultor da canção coimbrã, sob
o título “José Afonso— Da boémia
coimbrã à fraternidade utópica” foi
lançado nesta altura, dedicado a Rui
Pato o amigo e acompanhante do
compositor.
Acontece que o mesmo Rui Pato
acompanhou igualmente o Germano
num dos seus trabalhos discográficos, pela primeira vez com temas
musicais de Zeca Afonso, feitos em
Paris em 1964, tendo desde então ficado amigos.
Com as correntes Afonsinas surgidas com certa frequência nos meios comunitários no após Abril 74,
tem-se propagado a memória viva das baladas coimbrãs onde sobressai em cada vez, “Grândola vila morena”, que foi uma homenagem do autor à Sociedade
Musical Fraternidade Operária Grandolense onde actuou com Carlos Paredes.
E nesta conversa de café onde se recordaram épocas
e temas, perguntamo-nos se não terá havido esquecimento por parte dos promotores do Festival Zeca
Afonso que teve lugar em Montreal recentemente,
de enriquecerem o programa com um convite a esse
pioneiro do período de ouro do grande compositor
e intérprete coimbrão, o Dr. Rui Pato, que após brilhante carreira medical e administrativa, se encontra
aposentado e voltou “às violas e guitarras com uns
amigos em Coimbra”.
Seria talvez uma mais valia no sucesso da iniciativa.
Raul Mesquita

E
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u penso que o Patriotismo e o Nacionalismo estão
na origem dos maiores conflitos e de muitas guerras na Humanidade. Uma notícia recente dizia que uma
grande parte dos portugueses desejava fazer uma união
com a Espanha. Um dos nossos provérbios dizia que “da
Espanha não vinha bom vento, nem bom casamento”.
Os tempos mudam e quando os furos do cinto descem,
o patriotismo é esquecido. O professor Adriano Moreira,
num pequeno resumo, fez uma descrição da situação
actual em Portugal, recuando alguns séculos atrás, o que
talvez explique a origem das crises. Tudo começa em
1143, quando um filho rebelde sai de casa e com uma
característica que nos persegue até hoje, era caloteiro,
pois não pagou as 4 onças de ouro ao Papa e não cumpriu a promessa feita ao primo, sendo o fiador que pagou
por ele. Depois durante séculos houve as desavenças
com Castela, por causa de heranças. Algo ainda comum
nas nossas famílias de hoje. Depois chega uma senhora
inglesa, com a rigidez britânica, cria uma família e daí
surgem os maiores feitos da nossa história. Criámos vários Impérios por esse mundo fora, donde provinham as
riquezas. Depois foi o Brasil, donde sacámos o ouro, para
construir muitos dos nossos monumentos. Curioso, que
ainda agora temos dificuldade em dar-lhes umas migalhas. Segue-se a África paraíso dos ricos e dos militares.
Chega a liberdade e a democracia e também os retornados, que muito justamente diziam, quem nos abandonou
tem que nos ajudar. Seguem-se uns anos de comunismo
à Portuguesa, onde a divisa foi destruir tudo. Mas veio a
ajuda dos emigrantes, que durante alguns anos suportaram a economia. Seguiu-se a União Europeia e o que
nem Napoleão, nem Hitler conseguiram pelas armas, os
dois grandes da Europa, quiseram conseguir pelo dinheiro. Mas esqueceram algo muito importante, a diferença
entre saxões e latinos. Um pensa, projecta e produz, o
outro vai para a bica e fica muito tempo a pensar. Como
os cafés continuam cheios, é chegado o tempo de pedir
contas e pagar a factura. Sem indústrias, sem agricultura nem pescas, ficamos com auto-estradas, que são
dos accionistas e custam muito caro a quem as utiliza. E
agora quem nos vai acudir? Nossa Senhora de Fátima!
Irá fazer o milagre de nos mandar alguém para continuar
o habitual ciclo de beneméritos.

Victor Hugo
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CANTINHO DA pOEsIA

†

Tudo isto é pátria

SeRviÇoS coNSUlaReS

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

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

177 Mont-Royal Est

LATiNO
514.849.1153

LiSBOA
355 Rachel Est

4409 St.Laurent

514.849.6619

BANCOS
CAiXA PORTuGuESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALiZADORES
PLOMBERiE & CHAuffAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNiCAS
CLÍNiCA MÉDiCA LuSO
1 Mont-Royal Este

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

fARMáCiA RiTA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

fuNERAiS

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

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO
Especiais: 1 par de calças por $3.00
1 fato $8.00
1 camisa $2.00

Pátria é sempre emoção
Quando alguém seu nome diz
Pátria é mais que a acepção
Do que define país.
Pátria é quem firme a sente
Vibrar com muita nobreza
Pátria implicitamente
É A LÍNGUA PORTUGUESA !…
Euclides Cavaco

514.385.1484
514.385.3541

fARMáCiAS

aSSociaÇÕeS e clUBeS

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

Pátria é o recitar
As estrofes de Camões
Pátria é o exaltar
Dela manifestações.
Pátria é essa mensagem
Nos nossos heróis contida
Que tiveram a coragem
De por Ela dar a vida…

514.849.2391

225 Gounod

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e BemHajam.

Pátria é quando se entoa
Nosso Hino e nos orgulhamos
É como afirmou Pessoa
A Língua que nós falamos.
Pátria é o refulgir
De sã portugalidade
Mas Pátria é também sentir
A dimensão da saudade.

BOuTiQuE ANA MARiA

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

Os serviços fúnebres estiveram a
cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
514-277-7778 www.memoria.ca

514.844.3054

BOuTiQuES

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Faleceu em Montréal, no dia 3 de Junho de 2010, com 62 anos de idade,
Jussara Adamiski-Bello, natural do
Brasil.
Deixa na dor a sua irmã Sandra Leitão, suas sobrinhas Denise e Renata
Leitão, assim como restantes familiares e amigos.

Pátria é mais que a Bandeira
E do que o solo conceito
Pátria transpõe a fronteira
Quando a levamos no peito.
Pátria somos todos nós
P’lo mundo em qualquer local
Quando erguemos nossa voz
Evocando Portugal !...

8 de Junho de 2010
1 euro = caD 1.265150

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

GARAGENS
ALBERT STATiON SERViCE
4209 De Bullion

514.845.5804

MERCEARiA
514.842.3373

MONuMENTOS
GRANiTE LACROiX iNC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

Me. LuCiEN BERNARDO

eNSiNo

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OuRiVESARiAS
ROSAS DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAuRANTES
150 Marie-Anne E.

514.843.3390

SOLMAR

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

111 St-Paul E.

KM, 7-JUNE-2010

CASA DE CÂMBIO

• Cartas

telefónicas
• Entrega ao domicílio

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

(com reserva de 24 horas de antecedência)

514.273.9638

CONfORT

• Desconto

* HORA DE MONTREAL
qUiNTA-fEiRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 CERIMÓNIAS OFICIAIS
DO 10 DE JUNHO
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 AQUI PORTUGAL
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 DIA DE PORTUGAL
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 FILHOS DA NAÇÃO(R/)
16:30 MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
17:00 MARCHAS POPULARES 2010
17:45 SUPER MIÚDOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
22:15 4 VOZES PARA
100 ANOS DE REPÚBLICA
23:30 30 MINUTOS
00:00 HÁ CONVERSA
01:00 SUPER MIÚDOS

sobre reservas

Horário:
Segunda à sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 15h

COLABORE COM O
NOSSO JORNAL

02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 O MELHOR DE PORTUGAL
06:00 CERIMÓNIAS OFICIAIS
DO 10 DE JUNHO
06:45 GEOPORTUGAL
07:30 GOSTOS E SABORES
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 AQUI PORTUGAL
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
16:30 BRASIL CONTACTO
17:00 BIOSFERA(R/)
17:30 CONTRA INFORMAÇÃO
17:45 SUPER MIÚDOS
19:00 NOTÍCIAS
20:15 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL
21:45 BRASIL CONTACTO
22:15 CIDADE DESPIDA
23:00 SALVADOR
23:30 O FIO DA MEADA
00:00 REPÓRTER ÁFRICA
00:15 BOMBORDO
01:00 SUPER MIÚDOS

T. 514.284.1813 • ADMIN@AVOZDEPORTUGAL.COM

514.861.4562

ALGARVE

qUARTA-fEiRA

A VOZ DE PORTUGAL
• 4231-B,
SAINT-LAURENT, MONTREAL (QC)
H2W1Z4
Desde
1980
Montréal
(QC) H2W
1L3BOUL.
• 514-844-0442

TRANSPORTES

AGÊNCiAS DE ViAGENS
681 Jarry Est

MERCANTILE METALS • CASA DE CÂMBIO • PINO 514-659-7466

(esquina
des
Pins e Duluth)
FORMAT:St-Laurent,
1/8 • 3,22IN entre
W X 70
AGATES

NOVOS SERVIÇOS

CHEZ DOVAL
iGReJaS

Peter
20, St-Cuthbert

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos
Troca excelente de euros e dólares US

Me. EDuARDO DiAS
450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

Temos bons preços

Nova administração

NOTáRiOS
4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

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

Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro

3960 Boul. St-Laurent
514.845.5115

Sá & fiLHOS
4701 St-Urbain

Jussara Adamiski-Bello

SEXTA-fEiRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 FORÇA PORTUGAL!
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 AQUI PORTUGAL
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 BIOSFERA
12:00 FORÇA PORTUGAL!
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:15 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
16:45 A ALMA E A GENTE
17:15 A GUERRA
18:30 LIGADOS A PORTUGAL
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
22:15 HÁ FESTA E... SIGA A MARCHA
23:45 LADO B
00:45 LIGADOS A PORTUGAL(R/)
01:15 A DE AUTOR

** HORáRiO SuJEiTO A MODifiCAçõES
SÁBADO
02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 CALORIAS
03:00 BOM DIA PORTUGAL
FIM-DE-SEMANA
04:00 ZIG ZAG
05:00 CASAMENTOS
DE SANTO ANTÓNIO 2010
08:00 JORNAL DA TARDE
09:30 CASAMENTOS
DE SANTO ANTÓNIO 2010
13:30 MAGAZINE
ÁFRICA DO SUL CONTACTO
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
14:30 CONTRA INFORMAÇÃO(R/)
15:00 TELEJORNAL
15:45 O FIO DA MEADA
16:30 MARCHAS POPULARES 2010
20:00 LÁ E CÁ
20:00 NOTÍCIAS
20:30 TELEJORNAL MADEIRA
21:00 TELEJORNAL - AÇORES
22:30 ATLÂNTIDA/MADEIRA
00:00 MAGAZINE
ÁFRICA DO SUL CONTACTO(R/)
00:30 VIDAS CONTADAS(R/)
01:00 JOÃO SEMANA

DOMiNGO
02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG
05:15 EUCARISTIA DOMINICAL
06:00 EURODEPUTADOS
06:30 BOMBORDO
07:30 CONTRA INFORMAÇÃO
08:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
08:30 EUROTWITT
09:00 LÁ E CÁ
09:30 JORNAL DA TARDE
10:00 FORÇA PORTUGAL!
14:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
14:30 ARTES DE RUA
15:00 HÁ FESTA E... SIGA A MARCHA(R/)
16:30 TELEJORNAL
17:00 CONCELHOS DE PORTUGAL
17:30 JANELA INDISCRETA
18:00 LADO B(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL MADEIRA
21:00 TELEJORNAL - AÇORES
21:30 MARCHAS POPULARES 2010(R/)
22:30 GELOSIA
23:30 ARTE & EMOÇÃO
00:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO(R/)

SEGUNDA-fEiRA
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)
01:00 NO AR, HISTÓRIA DA RÁDIO
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 AQUI PORTUGAL
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 GOSTOS E SABORES
16:30 MAGAZINE EUA CONTACTO - N.
JERSEY
17:15 SÓ VISTO!(R/)
17:45 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
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:30 PROGRAMA A DESIGNAR
12:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 30 MINUTOS
16:30 MAGAZINE GOA CONTACTO
17:00 A HORA DE BACO(R/)
17:30 BOMBORDO
17:45 SUPER MIÚDOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE GOA CONTACTO
22:15 A GUERRA
23:30 SERVIÇO DE SAÚDE
01:00 ZIG ZAG

ClASSIfICADOS
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ANúNCIOs A pARTIR DE $9.00*

*A PARTiR DE $9.00 POR SEMANA. TAXAS NãO iNCLuÍDAS. APLiCáVEL A NOVOS ANúNCiOS uNiCAMENTE. TODOS OS ANúNCiOS DEVEM SER PAGOS COM ANTECEDÊNCiA, ViSA Ou MASTERCARD - DiNHEiRO, PASSAR NA REDACçãO.

eMpReGoS

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

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

Procuramos pasteleiro e
padeiro. 514-849-1803
Senhora para limpeza, com experiência, para Boisbriand. Segunda
à quinta-feira. Deve ter um carro.
Também procuramos condutor.
450-435-2537
Operário com conhecimento de
mecânica geral e que saiba colocar
“pavé-uni” e pedra. 514-605-9084/
450-674-3794/450-442-3751
Pessoa aplicada, segunda a sábado, com 1-2 anos de experiência
de instalação de “unistone” e muros de suporte. Deve falar francês
ou inglês. Mike 514-825-8820
Homens e mulheres para trabalho
de limpeza com ou sem experiência. Aceitam-se estudantes que
queiram trabalhar durante as férias
de verão. Enviar C.V. por e-mail:
arobert@empiremaintenance.ca ou
telefonar ao 514-341-6168 #580
Instalador para paisagismo exterior, com mín. 10 anos de experiência, para instalação de muros e
“pavé-uni”. Muito bom salário. Situado na Rive-Sud. 514-575-2621

Operário que saiba colocar “pavéuni” e pedra, com experiência.
514-605-9084
Senhora para limpeza, 6h. por dia,
toda a semana. 270$ declarados.
514-481-4012

aRReNDa-Se

Para férias, apartamento em Vilamoura. Preço segundo altura do
ano e tempo de permanência.
514-727-3533
St-Léonard, grande 4½ 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
Apart. 3½, situado no 5085 18e
Avenue. Entradas lavar e secar.
514-721-2432 ou 514-812-4900
PORTUGAL-Aluga-se casa na
Praia do Bonsucesso na zona de
Óbidos/ Caldas da Rainha.
514-351-2998
Langelier/Bélanger, lindo 3½ no
subsolo dum triplex, completamente renovado. Inclui lavar e secar
frontal. Bairro tranquilo. Perto das
Galleries d’Anjou e muitos pontos
de serviço. Livre 1 de Julho. Antoine 514-688-1015

ao ritmo de uma viagem pela liberdade

N

a manhã de domingo do dia seis de Junho, a grande
família do “Bloc Québécois” foi chamada para participar na assembleia anual e eleger a nova direcção política de St-Lambert. Na continuidade, com humildade,
sentido de responsabilidade e, sem qualquer demora, o
dirigente e presidente do executivo Denis Châteauneuf,
apresentou o relatório de actividades
e sem triunfalismos apresentou 300
novos membros, fruto de um grande
trabalho de equipa. Num estilo de governação das finanças do partido em
St-Lambert, o dirigente Robert Deragon, deixou claro todos os valores do seu relatório,
aprovado pela assembleia por unanimidade. A deputada de St-Lambert, Josée Beaudin soube concentrar as
energias e canalizá-las para a resolução dos problemas:
reviu o funcionamento do trabalho na assembleia e a
postura do governo minoritário de Stephan Harper, que
provoca crises constantes, com resultados negativos na
vida democrática ao instaurar a lei da rolha e a qualidade de vida dos cidadãos continua a descer. Imaginem se
este governo fosse maioritário? O desempenho do “Bloc
Québécois” ao lado dos emigrantes continua em crescimento e pode ser uma ocasião para colectivamente nos
debruçarmos sobre os nossos “males” antigos e moder-

nos. Imaginem um País novo que abriria caminho para
a paz e uma vida económica melhor, através de um crescimento mais justo e equitativo, celebrando merecidamente a nossa liberdade histórica, onde todos são bem
vindos. O tempo o dirá. A assembleia teve intérpretes
virtuosos na arte do compromisso, sobressaindo a deputada Josée Beaudin num esforço que
permitiu, responder às expectativas dos
membros da assembleia. O trabalho da
nova direcção começa agora por mais
um ano. Uma equipa com convicção e
conhecimento dos problemas: saúde,
desemprego, luta contra a pobreza, educação, ambiente
etc. Perante isto não é abusiva a conclusão de que as
palavras dos políticos quando bem utilizadas são para
levar a sério, porque respeitam a inteligência dos cidadãos. O sucesso do Bloc Québécois na Assembleia Federal em Ottawa é o resultado do trabalho metódico e as
suas declarações políticas bem preparadas.

Manuel de Sequeira Rodrigues

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

317 Rue Carré-St-Louis
Prédio com vários pisos, 2 quartos +
1 quarto de banho. Raro no mercado!
Casa de estilo vitoriano, defronte ao
Carré St-Louis. Aproveite os detalhes
arquitecturais, preservados com o
seu aspecto original, magníﬁcas escadas de madeira, muros de tijolo,
grande terraço, clarabóias, garagem
e muito mais.

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 4 1/2. 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

ANEDOTAs
Era uma vez um passarinho...
Ia um motociclista lançado a alta velocidade quando de repente colide
com um passarinho que atravessava a estrada... Cheio de remorsos
pára a mota e ao ver que o passarinho não morreu, pega nele com todo
o cuidado e guarda-o no blusão. Quando chega a casa ao ver que o
passarinho ainda se mantém inconsciente, coloca-o cuidadosamente
numa gaiola. Antes de sair deixa-lhe ficar um pouco de água num recipiente e um pouco de pão. Mais tarde ao reanimar, o passarinho olha
em volta ainda estremunhado e diz lá para com ele: - Grades!... Pão!...
Água!... Oh diabo, queres ver que eu matei o motociclista!!!
Conte-me a sua versão dos factos. - diz o juiz.
- Pois, foi assim... Estava eu na cozinha com a faca de cortar presunto.
Nesse momento entrou a minha mulher, tropeça, cai sobre a faca e
espeta-a no peito.
- Sim... - diz o juiz - Continue...
- Pois foi assim... sete vezes!

pAlAvRAs CRUzADAs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HORiZONTAS 1. Móvel, geralmente rectangular, com gavetões. Exprime a ideia de dez (pref.). 2. Acto de instigar os cães a abocar a caca
(interj.). Persistente. 3. Filho de filha ou filho, em relação ao pais destes.
Giba ou curvatura anormal da coluna vertebral de convexidade posterior. 4. Relativo à larva. Família. 5. Pequena roda (pl.). Sociedade
Anónima (sigla). 6. Pôr ligaduras em. 7. Manuscrito (abrev.). Que tem
grãos dispostos em forma de cachos. 8. Unidade de pressão no sistema
C.G.S. Galanteio, corte. 9. Semear um terreno de cereal próprio para
pão. Proibição. 10. Campónio. Mercado oriental. 11. Acolá. Pesara, para
abater a tara.
VERTiCAiS 1. Titulo tártaro equivalente a príncipe ou senhor. Registo
de ógão, composto de duas ou três ordens de tubos, afinados em oitavas e quintas. 2. Sinal que se empregava nos antigos manuscrittos
para indicar as passagens erradas, para se poderem emendar em nova
cópia. Terra alagadiça 3. Motociclista (fr.). Tabaco moído para cheirar. 4.
Afluir. Contracção da prep. em com o art. indef. um. 5. Direcção Assistida (abrev.). Grande velhaço. 6. Angariar votos para uma eleição. 7. Act
ou efeito de tirar. Bário (s.q.). 8. Definido (abrev.). Espécie de chaleira
metálica empregada, na Rússia, para preparar o chá 9. Vinho, como
excipiente medicinal. 0 m. q. raridade. 10. Edifício para habitação(pl.).
Dar dote a. 11. Da cor do aço. Além disso.
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SOLUÇÃO CRUZADAS:

Hannah Montana: um estudo
H

annah Montana é uma referência e uma inspiração para pais travestis de todo o mundo.
Esperava-se que a passagem de Miley Cyrus por
Portugal estimulasse uma reflexão profunda acerca
do fenómeno Hannah Montana. Tal
não sucedeu. Não houve um único
colunista português que tenha dedicado cinco minutos a pensar na menina de 16 anos que todos os pais de
crianças pré-adolescentes desejam
que contraia uma amigdalite que
a impeça de cantar até 2025. Pois
bem, esse silêncio acaba hoje.
Hannah Montana é uma série televisiva cuja protagonista leva uma
vida normal durante o dia e, à noite,
em segredo, veste uma roupa provocante e sai de casa para ir trabalhar.
Esqueci-me de dizer que se trata de
uma série infantil. E que a protagonista trabalha à noite como cantora.
Os leitores que já se tinham precipitado para o canal Disney devem
sentir-se fortemente envergonhados
e procurar tratamento.
A série conta a história de Miley
Stewart, uma adolescente normal e pacata frequentadora da escola que tem, no entanto, uma identidade
secreta: depois das aulas, beneficiando de um astuto
disfarce que consiste numa cabeleira loira, encanta o
mundo inteiro como Hannah Montana, uma estrela
pop de indumentária galdéria. Ou seja, durante o dia
é uma vulgar rapariga, durante a noite é uma rapariga
vulgar.

Miley Cyrus, a actriz que faz de Miley Stweart e
Hannah Montana, acaba de dar, no Rock in Rio, um
concerto que, nos primeiros cinco minutos, foi o mais
concorrido do festival. O concerto começou às 22h00
e, às 22h05, 70% da plateia já
tinha ido para casa fazer ó-ó,
pois estava com soninho. Mas
Miley bateu, ainda assim, o recorde de assistência, deixando
para trás, por exemplo, Elton
John. Ambos os artistas vestem
lantejoulas, mas o público distingue claramente aquele que
prefere.
Mas o mais interessante em
Hannah Montana talvez seja o
modo como a série contribui
para um mundo mais moderno
e mais tolerante. Hannah Montana é uma referência e uma
inspiração para pais travestis de
todo o mundo. “Vês, Pedrinho?
O papá é como a Hannah Montana: à noite põe uma peruca
loira e passa a ser outra pessoa. Não é decadente, é fofinho.
Não é estranho, é Disney.” Talvez seja este o fascínio
de Hannah Montana: uma estrela que sabe encantar
as crianças mas também consegue ser
entusiasmar o mundo do transformismo.
Não há muitos artistas que se possam
gabar do mesmo. E, aqui para nós, ainda
bem.

Ricardo Araújo Pereira

portugal: fundo português de apoio
ao investimento em Moçambique

A

través do D.L. 42/2010 de 30.04, foi criado um
Fundo que, para além de promover a cooperação e a solidariedade com Moçambique, proporciona
inegáveis mais-valias para a economia e para as empresas portuguesas, uma vez que lhes faculta novas
oportunidades de investimento em sectores económicos estruturantes do mercado moçambicano, nomeadamente nas áreas da energia, do ambiente e das
infra-estruturas.
Esta iniciativa visa, mobilizar recursos financeiros
para projectos de natureza variada, com contrapartida ao nível do maior envolvimento do tecido empresarial nacional, incluindo o exportador, na economia
moçambicana, e com respeito pelas prioridades geográficas e sectoriais da cooperação portuguesa, nos
termos definidos naquela resolução.
Para o efeito, o Fundo será dotado com um capital
correspondente ao contravalor em euros de 124 milhões de dólares americanos, ao câmbio da data da
entrada em vigor do presente decreto-lei.
Objectivos:
O Fundo tem por objectivo participar no financiamento de projectos de investimento de iniciativa pública ou privada em Moçambique, a efectuar através
de empresas portuguesas, de parcerias integradas por
empresas portuguesas, ou envolvendo a aquisição de
bens e serviços de origem portuguesa.
• Capital
- O Fundo tem o capital inicial correspondente ao
contravalor em euros de 124 milhões de dólares americanos, ao câmbio da data da entrada em vigor do
presente diploma, divulgado pelo Banco de Portugal.
- O capital do Fundo é subscrito integralmente pelo
Estado, através da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças.
- As unidades de participação do Fundo podem ser
transferidas, onerosamente, nos termos da lei e em
condições de mercado, a favor de qualquer empresa
pública ou instituição de crédito com sede em Por-

tugal.
• Fontes de financiamento
- Para além do valor do seu capital nos termos do
artigo anterior, o Fundo é financiado pelas seguintes
receitas:
a) Comissões ou outros proveitos obtidos em resultado da sua actividade;
b) Rendimentos provenientes dos investimentos e
das aplicações financeiras efectuados;
c) Quaisquer outros meios financeiros que lhe venham a ser atribuídos ou consignados.
- As receitas do Fundo são exclusivamente aplicadas
no desenvolvimento das suas actividades no âmbito
do objecto que prossegue.
• Gestão do Fundo
O Fundo é gerido por uma entidade gestora legalmente habilitada para o efeito, à qual compete efectuar, em nome e por conta do Fundo, as operações necessárias à realização do seu objecto, tendo em conta
os princípios estabelecidos no Memorando de Entendimento celebrado em 30 de Junho de 2008 entre os
governos de Portugal e de Moçambique, através, respectivamente, do Ministério das Finanças e da Administração Pública e do Ministério da Energia.
• Regulamentação
- O regulamento de gestão do Fundo é aprovado por
portaria do membro do Governo responsável pela
área das finanças, no prazo de 60 dias a contar da data
da entrada em vigor do presente decreto-lei.
- O regulamento de gestão do Fundo estabelece, designadamente, os procedimentos de acesso e de utilização dos recursos obtidos através do Fundo.
• Duração
- O Fundo tem a duração de 15 anos, contados a
partir do início da sua actividade, prazo findo o qual
será extinto, revertendo o produto da
sua liquidação para os participantes.
(O presente artigo não dispensa a leitura integral do D.L. 42/2010 de 30.04)

António A. Archer Leite

HORiZONTAiS: 1. Cómoda, Deca. 2. Aboca, Tenaz. 3. Neto, Cifose. 4. Larvar, Lar. 5.
Corricas, SA 6. Desligar. 7. Ms, Racemado.
8. Bar, Namoro 9. Apanar, Veto. 10. lapuz,
Bazar. 11. Além, Tarara.
VERTiCAiS: 1. Can, Címbala 2. Óbelo,
Sapal. 3. Motard, Rapé. 4. Ocorrer, Num. 5.
DA, Vilanaz. 6. Cacicar. 7. Tiragem, Ba. 8.
Def, Samovar. 9. Enol, Rareza. 10. Casas,
Dotar. 11. Azerado, Ora.
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lince ajuda a acertar
no novo português
A
s dúvidas sobre como escrever em português
correcto (ou será “correto”?) ainda persistem.
Isto, apesar de o novo Acordo Ortográfico já estar
em vigor desde Janeiro. Para ajudar a resolver este
problema, há agora um programa de computador que converte
os textos seguindo as novas regras. Chama-se Lince e pode ser
descarregado emwww.portaldalinguaportuguesa.org e utilizado
gratuitamente.
A aplicação informática, apresentada, custa 60 mil euros – financiados pelo Fundo da Língua
Portuguesa – e foi desenvolvido
pelo Instituto de Linguística Teórica e Computacional. A ideia
é “contribuir para uma rápida
adaptação do público às novas
regras do acordo”, diz a tutela.
Na apresentação, quatro romances
de José Eduardo Agualusa foram
convertidos em escassos segundos, respeitando o novo acordo. A
ministra da Cultura, Gabriela Ca-
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Bacalhau divino

navilhas, lembrou, contudo, que esta não é “para já”
a versão oficial do Governo quanto às novas regras,
já que ainda não está definido o vocabulário a utilizar
oficialmente pelo Estado.

ingredientes:
Dificuldade:
4 postas de bacalhau; 1 kg de batatas;
1 cebola; 2 dentes de alho; 1 folha de Preço:
louro; 2 cenouras raladas; 3 ovos co- Origem: Portugal
zidos; Azeite q.b.; 2 pacotes de natas;
Azeitonas para decorar
Preparação:
Coze-se o bacalhau e prepara-se em lascas. Corta-se as batatas em
rodelas e frita-se. Prepara-se a cenoura, ralando-a. Cozem-se os ovos
e cortam-se em rodelas. Num tacho, coloque azeite e junte o louro,
a cebola e os dentes de alho picados. Deixe cozinhar um pouco e
envolva a cenoura e o bacalhau. Depois, num tabuleiro, coloque camadas do preparado do bacalhau, das batatas e do ovo. Na última
camada coloque ovos e batatas. Deite as natas por cima, decore com
azeitonas e leve ao forno até ficar coradinho. Nota: Se achar que são
poucas natas, pode usar 3 pacotes ou, em alternativa, juntar um pouco de leite.

FOTOs DA sEMANA

AlIMENTAçãO

10 erros que não a deixam emagrecer! (2)
4 Como porque estou ABORRECIDA
É algo comum a quase todas as mulheres: quando
o tédio nos atinge ou quando estamos em plena crise
hormonal, só a comida nos satisfaz. O eleito acaba
sempre por ser o belo do chocolate, mas também se
encontram no Top 10 as batatas fritas, bolachas, pipocas ou gomas. Sim, porque nessas alturas toda a
mulher vira criança e só gosta daquilo que faz mal.
Não satisfeitas, ainda nos deleitamos com um pacote inteiro de caramelos de Badajoz. Consequência: Quando cedemos a impulsos, normalmente dá
asneira. Apanhamos o que está mais à mão, o que,
regra geral, faz mal à saúde e é um poço de calorias. Solução: Defina horários para
todas as refeições, que devem ser
pelomenos seis (manhã, meio da
manhã, almoço, meio da tarde,
jantar e ceia). Fora desses horários
não deverá petiscar. Quando lhe der
vontade de comer, distraia-se, procurando sair de casa e caminhar um
pouco. Nas alturas críticas, como
antes do período, o ideal é ter a despensa vazia ou o frigorífico repleto
de produtos saudáveis.
5 Evito todos os HIDRATOS DE
CARBONO
‘Não como pão nem massas porque engordam imenso.’ Esta é uma
frase típica de quem quer perder
uns quilos extra. Consequência: Sim, estes alimentos engordam se consumidos em excesso. Mas ao banir completamente o pão da sua dieta está a privar
o seu organismo de vitaminas tão importantes como
a A, B12, C e D. Solução: Prefira as versões mais
integrais, pois estas contribuem para o aumento do
consumo de fibras.
6 Não resisto a uma SOBREMESA
É a lei das compensações, pensam muitas mulheres.
Cortam com a massa ou com o arroz para, no fim da
refeição, mergulharem numa musse de manga. Consequência: A falta de hidratos de carbono leva ao
aparecimento rápido de apetite após a refeição. Solução: Não faça uma salada como prato único nem
acompanhe o seu bife só com legumes. No prato deve
sempre haver espaço para massa, arroz ou batata. E
evite as sobremesas a todo o custo, pois não fazem as
vezes dos hidratos de carbono.

7 Faço DIETAS loucas
A da seiva, a da Lua, a da fruta, a da sopa ou a monodieta todas prometem a perda de quilos num curto
espaço de tempo. E quando o objectivo é perder peso,
nós fazemo-las todas, ou pelo menos aquelas que nos
oferecem os resultados mais visíveis.Consequência:
A prática das dietas radicais traduz-se numa perda
acentuada de massa magra, enfraquece o organismo
e promove o aumento da percentagem de massa gorda quando o peso é recuperado. Solução: Mais vale
ficar como está do que perder peso rapidamente, através de dietas restritivas e desequilibradas.
8 É só um IOGURTE!
Nem todos os iogurtes são contraproducentes, mas alguns são
pouco recomendáveis para a dieta. Antes de levar a colher à boca,
veja se escolheu o mais indicado.
Quantas vezes escolheu um iogurte para satisfazer a sua necessidade
por algo doce? Consequência: Infelizmente, alguns possuem quase
tantas calorias como um gelado.
Embora a maioria não ultrapasse
as 120 kcal por 100 g, há muitos
que convém evitar. Solução: Escolha iogurtes com menos aditivos, ou seja, naturais. Misture um
pouco de fruta, flocos de cereais e
alguns frutos secos e terá um snack
mais saboroso e nutritivo.
9 Não gosto de comer LEGUMES
Quantas vezes os únicos legumes ou vegetais ingeridos se limitam à alface? Quase sempre. São muitas as
fontes de saúde que se encontram nos legumes, mas
facilmente nos esquecemos deles. Consequência:
Ao limitar o consumo de legumes, está a reduzir as
armas do seu organismo para a prevenção de vários
tipos de cancro e doenças cardiovasculares. Solução:
Coma cinco peças de legumes e fruta por dia.
10 Bebo imensos LÍQUIDOS
Ouvimos falar nos benefícios dos líquidos e achamos logo que temos uma desculpa para beber uma
cervejinha. Consequência: Cada grama de álcool
contém cerca de 7 kcal, mas são calorias ditas ‘vazias’. Solução: Fique-se pela água ou pelo chá gelado. Quando a ocasião social o exigir, beba um copo
de vinho tinto, mas evite as bebidas destiladas.

Os grandes trabalhadores da festa de Laval

sUDOKU x
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Este jogo resolve-se como um vulgar Sudoku. Tem,
no entanto, a particularidade de as diagonais sombreadas conterem os algarismos de 1 a 9. Assim,
preencha os quadros com algarismos de 1 a 9 de forma a que o mesmo número não se repita nas linhas,
colunas, quadrados nem nas diagonais sombreadas.
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as piores selecções
nos Mundiais

Emirados Árabes
Unidos (1990)
A única presença deste
país em fases finais de
Mundiais foi para esquecer. O grupo não era fácil
- Alemanha, Jugoslávia e

Coreia do Sul (1954)
A estreia em fases finais
do Campeonato do Mundo não podia ter corrido
pior para os coreanos.
Começaram logo por sofrer uma goleada de 9-0

diante da Hungria e na
despedida encaixaram
mais sete golos sem resposta da Turquia. Ainda
hoje têm o recorde de
mais golos sofridos num
Mundial, num total de
16.

CAsAl DA sEMANA

Zare (1974)
A única presença dos
africanos na prova foi
para esquecer. Entre as
goleadas, destaque para
os 9-0 sofridos frente à
Jugoslávia. A presença
dos zairenses ficou também marcada por um episódio insólito, quando o
guarda-redes na cobrança de uma falta chutou a
bola para fora do estádio.
O motivo era simples:
tinham sido ameaçados
pelo Presidente do país
que não poderiam perder
por mais de 3-0 contra o
Brasil.

Arábia Saudita (2002)
A equipa asiática já participou em quatro fases
finais do Mundial, mas na competição disputada
na Coreia e no Japão deixou a prova logo na primeira fase com 12 golos sofridos e nenhum marcado. Para isso muito contribuiu a goleada sofrida
contra a Alemanha, 8-0.
Haiti (1974)
Para esquecer. Os haitianos terminaram a primeira fase com 14 golos
sofridos e dois marcados
em três jogos — 3-1 com
a Itália; 7-0 da Polónia e
4-1 diante da Argentina.
O Mundial ficou ainda

El Salvador (1982)
Os salvadorenhos ainda hoje detêm o recorde
da maior goleada sofrida
em fases finais de Campeonatos do Mundo. Foi
precisamente em 1982,
um impensável 10-1 so-

manchado pelo primeiro caso de doping num
Mundial que custou caro
a Ernst Jean-Joseph — a
mando do ditador Baby
Doc foi torturado e condenado a dois anos de
prisão.
China (2002)
O primeiro Mundial
dos chineses não deixou

frido contra a Hungria.
No total, El Salvador
terminou a primeira fase
com 13 golos encaixados
e apenas um marcado - o
herói foi Luís Ramirez.

boas recordações. O saldo foram três derrotas e
nenhum golo apontado,
com destaque para a goleada sofrida ante o Brasil, por 4-0. Neste Campeonato do Mundo, pior
que a China só mesmo a
Arábia Saudita.

Bolívia (1950)
Os bolivianos tinham
tudo para conseguir passar à segunda fase da
prova, devido às desistências da Escócia e da
Turquia no Grupo 4 e que
abriam mais vagas. Mas
para isso precisavam de
vencer o Uruguai. O que

não aconteceu. O jogo
terminou com uma goleada por 8-0 e lá se foi o
sonho da Bolívia.

Colômbia - e os receios
confirmaram-se, com 11
golos sofridos em apenas
três jogos.
Sérvia e
Montenegro (2006)
Encaixados no “grupo
da morte” com Argen-

tina, Holanda e Costa
do Marfim, nem nomes
como Stankovic, Vidic e
Zigic valeram à selecção
orientada por Ilija Petkovic. Perderam os três
jogos da primeira fase
e ainda foram goleados
(6-1) pela Argentina.

Grécia (1994)
Aqueles que 10 anos mais tarde viriam a sagrarse campeões da Europa em Portugal, realizaram
nos Estados Unidos um Mundial para esquecer.
Três derrotas logo na primeira fase e nem um golo
marcado. Prova do desespero do seleccionador
helénico foi o facto de ter utilizado os três guardaredes convocados.

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

fábrica e sala de exposição:

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

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 fax: 514-362-8882
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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Mundial 2010: África nossa

Breves

D

epois de uma viagem de mais de
dez horas até ao extremo sul de
África, a Selecção Nacional deparouse domingo em Magaliesburgo – cidade a cerca de 80 quilómetros de
Joanesburgo – com um ambiente de
que certamente não estaria à espera e
provavelmente nem em casa encontraria, tendo sido acolhida em verdadeira apoteose por emigrantes e lusodescendentes. Gente de todas idades,
equipados a rigor com camisolas, cachecóis ou bonés, havendo até quem
fizesse churrascos à beira da estrada,
foram milhares aqueles que desde
cedo acamparam na cidade que Carlos
Queiroz escolheu como quartel-general durante o Campeonato do Mundo
para proporcionarem a toda a comitiva de Portugal uma recepção que dificilmente alguma das selecções que já
estão na África do Sul terá tido. Um
festa tremenda, a que os locais tam-

Patrício pode sair se
entrar novo guardaredes
O eventual esforço na contratação de um novo guarda-redes, deixa antever... a
saída de Patrício, que é, de
momento, um dos elementos do plantel com maior reconhecimento no mercado
internacional, fazendo parte
da lista de observação de
alguns dos principais clubes
europeus, sobretudo italianos
e ingleses, com Milan e Manchester United no topo do rol
de interessados. ojogo.pt
“Leto pode ser
como Di María”
Katsouranis defende actualmente as cores do Panathinaikos, ao lado de Leto,
mas não se esquece dos
tempos que passou na Luz e
aconselha o colega e amigo
argentino a vestir a camisola
da equipa portuguesa porque teria possibilidades de
subir uns bons degraus na
sua carreira: “Se o Leto fosse
para o Benfica seria um passo em frente na sua carreira”,
disse Katsouranis. ojogo.pt

coordenação de joão mesquita -

bém aderiram, num dia que, de resto,
também terá sido dos mais marcantes
na já longa existência da comunidade
lusa neste país.
Assim que o autocarro de Portugal surgiu no horizonte, por volta do
meio-dia, o chinfrim das vuvuzelas
aumentou, houve quem corresse lado
a lado e depois atrás dele, indiferente
às restrições da polícia, houve também
quem seguisse no cortejo de carro e
até de moto. Incrível. A euforia atingiria o clímax, todavia, à tarde, durante
o treino, que domingo foi aberto ao
público. Só estiveram cerca de dois
mil na bancada, mas porque não havia
lugar para mais, para os (muitos) outros que ficaram à porta. No final, ainda houve tempo para autógrafos, quase sem se conseguir perceber quem
admirava quem ou quem estava grato
a quem. Certo é que, fora do campo,
Portugal já ganha. E de goleada.

DESPORTO
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NANI FALHA MUNDIAL DEVIDO A LESÃO

Ruben Amorim segue
para a África do Sul
jogador do Benfica estava de prevenção desde a última sexta-feira e seguirá na viagem da
equipa. O azar acabou por bater à porta de Nani, que
realizou exames esta manhã numa clínica de Joanesburgo e será substituído pelo médio encarnado devido a lesão.

O

Portugal vence
Moçambique a uma
semana da estreia

A

seleção portuguesa de futebol venceu ontem a
sua congénere de Moçambique por 3-0, no Estádio Bidvest Wanderers, em Joanesburgo, no último
encontro particular antes da estreia no Mundial 2010,
sexta-feira próxima.

F1: Portas abertas
gratuitamente ao público

O

grupo de corridas Octane, promotor do Grande Prémio do Canadá
oferece-nos uma vez mais, e isto amanhã, quinta-feira 10 de Junho, Dia de
Portugal, entre as 9 horas e o meio-dia,
a todo o público amador e amantes deste maravilhoso desporto automóvel, um
dia verdadeiramente especial e que muitos esperavam, o tão apreciado e famoso “Dia das portas abertas” no Circuito
Gilles Villeneuve.
François Dumontier, presidente do
Grande Prémio do Canadá e do Grupo
de Corridas Octane, diz-se “felicíssimo
com a gentil colaboração da FIA, da
FOM e de todas as equipas”, e sublinha
dizendo “estou verdadeiramente convencido que este dia será um dia muito especial e inesquecível para todos
quantos se dão como ponto de encontro
anual o dia das portas abertas, e estou
certo que todos vão apreciar esta experiência, cheia de surpresas”.
Independentemente das garagens da
Fórmula 1, o nosso leitor também poderá fazer uma visita às equipas que
participem noutros campeonatos e que
fazem parte integral do programa do
fim-de-semana do Grande Prémio, tais
como o Challenge Ferrari, Fórmula
1600 e os monolugares do Grande Prémio Histórico. O público que deseje

Vieira negou Cardozo
ao Shakhtar
O Shakhtar esteve em Lisboa para levar Óscar Cardozo por 25 milhões de euros,
mas saiu de mãos a abanar
porque Luís Filipe Vieira pediu 35 milhões de euros para
libertar o ponta-de-lança paraguaio. Os dirigentes ucranianos ainda esgrimiram
argumentos com o líder da
Luz, dando a sensação de
que poderiam aumentar ligeiramente os valores, chegando aos 27/28 milhões de euros, mas Vieira manteve-se
inflexível. ojogo.pt
“Este vai
ser o meu ano”
Abel Braga, técnico que o
lançou, comparou-o, um dia,
ao histórico Ricardo Gomes.
Dois anos depois de ter chegado à Luz, Sidnei ainda
não justificou o investimento,
tendo a última época ficado marcada por excesso de
peso e histórias de desleixo.
De férias no Brasil, o central
garante que está a treinar
todos os dias para regressar
em forma e lutar pela titularidade. ojogo.pt

Côte d’Ivoire

Portugal

Mardi 15 juin

marcar a sua presença neste dia das portas abertas deverá utilizar o Métro, em
direcção da estacão Jean-Drapeau, ilha
Sainte-Hélène. Depois, terá que passar
a ponte Cosmos e quando chegar à Ilha
Notre-Dame deverá, obrigatoriamente,
entrar nos autocarros que o conduzirão
ao lado oeste do circuito Gilles Villeneuve e a via dos “stands”.
Evidentemente que a F1 não se festeja
somente no circuito Gilles Villeneuve,
mas sim em toda a grande área de Montreal, caso para evidenciar e ao mesmo
tempo informar todos os meus leitores
que, o Festival da rua Crescent volta em
força. No programa deste ano e que decorrerá entre os dias 10 e 12 de Junho,
teremos todo um leque de actividades
que o nosso leitor poderá participar
como, por exemplo, os concursos de habilidade, os electrizantes espectáculos,
bem como nas sessões de autógrafos, às
quais participarão não somente vários
pilotos como muitas personalidades ligadas ao automobilismo e não só.
A Voz de Portugal estará presente todo
ao longo da semana nos vários eventos,
e como já vem sendo hábito depois de
muitos anos, na cobertura em directo do
Grande Prémio do Canadá, no Circuito
Gilles Villeneuve.

9h30 HE

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS.

Hélder Dias

No 500º embate da história da formação das “quinas”, Danny, aos 52 minutos (segundo tento na seleção “AA”), e o suplente Hugo Almeida, aos 75 e
83 (oitavo e nono), apontaram os golos do “onze” de
Carlos Queiroz.
A formação lusa, que perdeu Nani por lesão (foi
substituído pelo benfiquista Ruben Amorim) e viu
regressar Pepe (entrou na segunda parte, quase seis
meses após grave lesão), fez o primeiro jogo em solo
sul-africano, após dois jogos na Covilhã (0-0 com
Cabo Verde e 3-1 aos Camarões).
Na fase final, Portugal está integrado no Grupo G,
juntamente com Costa do Marfim (15 de Junho, em
Port Elizabeth), Coreia do Norte (21 de Junho, na Cidade do Cabo) e Brasil (25 de Junho, em Durban).
TÉNIS

Nadal volta
ao primeiro lugar

A

vitória de domingo no torneio de Roland Garros – e também a eliminação de Federer nos
“quartos” da mesma prova – fez com que o tenista
espanhol Rafael Nadal voltasse a ser o número um
do ranking ATP, com mais 310 pontos que o suíço.
Quanto aos portugueses, Frederico Gil subiu dois lugares e é agora 98º e Rui Machado caiu 20 postos,
para o 124º lugar.
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