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José Sócrates falha
cumprimentos a
Cavaco

O

primeiro-ministro falhou o protocolo de Estado e chegou atrasado
aos cumprimentos tradicionais ao Presidente da República, ontem no Salão
Nobre da Assembleia da República.
José Sócrates só apareceu após alguns
ministros, e a primeira figura do Estado

…e vivam as mulheres!
Página 8

a cumprimentar Cavaco Silva foi o presidente do Supremo Tribunal de Justiça,
Noronha Nascimento.
O embaraço protocolar foi criticado
nos corredores da Assembleia da República, mas seria o ex-ministro das FiContinuação na página 3

CDS-PP exige “clarificação”
O
presidente do CDS-PP advertiu
o Governo que, se não apresentar um projecto de resolução no Parlamento sobre o novo Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC), o seu
partido tomará a iniciativa. A posição
foi assumida por Paulo Portas, defendendo que o País merece uma “clarificação” em relação ao teor das novas

medidas de austeridade propostas pelo por parte do presidente da Juventude
executivo PS. Para Paulo Portas, o pri- Social Democrata (JSD), Duarte Marmeiro-ministro tem dado sinais de que ques, que defende a saída imediata do
as medidas deste PEC “não precisam Governo, por considerar que o primeideMOSTI
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Boca do Inferno

o Centro de Saúde
de armando Vara
Ricardo Araújo Pereira

D

e acordo com os jornais, Armando Vara passou
à frente de dez doentes que esperavam por uma
consulta no Centro de Saúde de Alvalade. É uma
notícia que não pode deixar de nos envergonhar enquanto país. Como é possível que um homem que
foi ministro só consiga passar à frente de dez pessoas? É certo que a fila não tinha mais gente, mas,
se houvesse decência em Portugal, os serviços do
Centro de Saúde teriam ido à rua contratar transeuntes para engrossarem a fila, de modo a que Armando
Vara pudesse ter a sensação de estar a usufruir de um
privilégio mais ajustado à importância de um antigo
governante.
Apesar de tudo, o que já não é mau, foi um privilégio - e foi um privilégio duplo. Armando Vara foi
privilegiado pelo centro de saúde, que lhe passou a
declaração de que ele precisava antes de atender os
doentes que tinham chegado primeiro, e pelos próprios doentes, que o deixaram passar.
Se eu tentar passar à frente de dez utentes num centro de saúde, a única fila em que consigo galgar uns
lugares é a das urgências. Já Armando Vara, consegue ultrapassá-los sem dificuldade. Talvez tenham
sido tomados pela perplexidade de ver, com pressa
de ir ao médico, um homem cuja dieta, toda à base de
robalos, não faria prever a existência de problemas
graves de saúde.
O caso deve fazer pensar a administração dos centros de saúde e de todos os serviços de atendimento
em geral. É urgente que os sistemas de senhas evoluam para acompanhar os tempos modernos.
Uma senha que contenha apenas um número não
fornece informação suficiente. No talho, um cliente
deve saber que é o número 127 se Armando Vara não
precisar de bifanas, caso em que passa a ser o 128.
Nos correios, é o 34 ou o 35, consoante Armando
Vara tenha ou não encomendas postais urgentes para
enviar. Todas as senhas que não façam referência à
eventualidade de Armando Vara precisar de nos passar à frente devem ser consideradas obsoletas.
Na loja do cidadão, os funcionários devem chamar
os utentes de acordo com o novo modelo, a saber:
“Número 21 ao balcão 3, a menos que Armando Vara
precise de renovar o passaporte.” O cidadão sensato, quando ouve chamar o seu número, deixará de se
precipitar para o balcão.
Aguarda uns segundos e olha à volta, para perceber
se Armando Vara se encontra nas mesmas instalações. Todos os centros de atendimento de Portugal
são centros de atendimento a Armando Vara - e, se
além disso houver disponibilidade, do resto dos cidadãos.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca

Muito Bons Somos Nós

elogio dos recibos verdes

Joel Neto

O

que não falta por aí, nesta altura, são políticos
a tentar capitalizar a insatisfação da juventude.
Grassa em vários partidos portugueses a convicção
de que não fazem parte da chamada classe política,
depositária de grande parte do ódio – e, se em algum
momento as evidências o negam, há sempre os votos
para argumentá-lo. Facto: o PCP ganha eleitoralmente com estas manifestações, o CDS ganha eleitoralmente com estas manifestações (embora menos) e o
Bloco de Esquerda ganha eleitoralmente com estas
manifestações (e ganha imenso).
“Classe política”, em Portugal, são o PS e o PSD.
Tudo o resto, já se sabe, é paisagem. A partir do momento em que uma cantiga dos Deolinda é mote suficiente para uma moção de censura (e uma moção de
censura que tem como único resultado reforçar a posição de um Governo moribundo), então não se pode
pedir que as coisas sejam mais honestas do que isto.
Adiante. Hoje quero centrar-me apenas nas ditas
manifestações, na ausência de horizontes profissionais dos jovens, na precaridade laboral (eu sei que
está mais na moda dizer “precariedade”, com “e”,
mas eu não sou um latinista) e nos recibos verdes.
Galvanizados pelo sucesso de Parva Que Eu Sou ou
apenas pela deposição de Mubarak, dois grupos de
recém-licenciados portugueses decidiram dizer basta. Os protestos têm razão de ser: se a minha geração
já foi especialmente massacrada – e, aliás, ainda o
é, tantos e tantos são os mil-euristas de 40 anos com
licenciaturas e pós-graduações e até mestrados –, esta
é-o mais ainda. Mas há, neste turbilhão de protestos
avulsos e aproveitamentos políticos, de reclamações
concertadas e novos aproveitamentos políticos, algumas confusões etimológicas que convém desfazer.
A segunda, e mais óbvia, tem a ver com esse equívoco segundo o qual uma pessoa que passou vinte
anos a estudar tem mais direito ao trabalho (e mais
direito a melhor trabalho) do que outra que passou
metade desses vinte anos a partir pedra, a reparar
bielas ou a servir abatanados. E a primeira, e mais
importante, tem a ver com o uso abusivo e facilitista
da palavra precaridade, que fica além de metade dos
problemas em causa (e aquém de todos os restantes).

Porque, se estamos a falar de falta de horizontes,
então precaridade é palavra fraquinha: quem dera a
quem não tem horizontes nenhuns ter ao menos um
trabalho, mesmo que precário. E, se estamos a falar
da ausência de vínculo laboral, então precaridade é
palavra em demasia – e, já agora, encerra o maior de
todos os perigos, que é o do imobilismo.
Entendamo-nos: a última coisa de que um jovem
acabado de sair da faculdade precisa é de “segurança”. Há um tempo de semear e um tempo de colher.
Aos 22, 25, 27, mesmo 30 anos, o trabalho não pode
ser um meio: deve ser um fim em si próprio. Para ser
um fim em si próprio, tem de ser perseguido. Tem de
ser conquistado. Tem de ser saboreado (sim, tem de
ser saboreado). E, para ser perseguido, conquistado
e saboreado, não há nada pior do que exercer-se em
meio dessa visão manga-de-alpaca do mundo, segundo a qual tudo o que é trabalho deve ser segurança,
perenidade, regalias, sistema de saúde e diuturnidades.
Que “estes” recibos verdes são maus, ah, isso são.
“Estes” recibos verdes têm impostos brutais. “Estes”
recibos verdes colocam o ónus fiscal na parte mais
frágil da equação. “Estes” recibos verdes abrem até
a possibilidade de uma pessoa pagar mais de Segurança Social do que aquilo que ganha de honorários.
Mas os recibos verdes nem sempre foram “estes” recibos verdes. E os recibos verdes, apesar de Sócrates,
são, em termos absolutos, uma boa solução burocrática para a grande aventura que é o trabalho – e que,
aliás, deve continuar a ser até que os compromissos
e a degradação do corpo o obriguem a deixar de ser
uma aventura (ou um fim em si próprio) para passar a
ser um recurso de subsistência (ou um simples meio).
A situação desta geração dita “à rasca” é exasperante. Mas para dizê-lo já por aí andam, nos jornais e na
rádio e na TV, centenas de mais-velhos.
O que eu não ouço ninguém dizer aos jovens de hoje
é que o trabalho pode ser a mais bela das aventuras.
Pois di-lo aqui alguém que se aproxima dos 40, ainda passa recibos verdes e não quer que lhe chamem
precário.
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Notícias
em breves
gnr agiu contra
acção «atentatória
da lei» por parte
doS camioniStaS
Perante a denúncia de abusos, a GNR justificou que
os polícias foram obrigados
a impedir que os camionistas continuassem a tentar
parar veículos no IC2 em
Barracão, Leiria.
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agricultura: Portugal desperdiça José Sócrates falha
cumprimentos a Cavaco
60% da área de regadio
Continuação da página 1

P

ortugal tem uma taxa de aproveitamento de apenas cerca de 40 por
cento das suas áreas de regadio, lamentou, durante uma visita aos campos da

encontradoS doiS
mil corpoS no
nordeSte do Japão
O número oficial de vítimas
mortais do tsunami de sexta-feira está ainda longe das
previsões oficias. Só esta
segunda-feira foram descobertos cerca de dois mil
cadáveres em Miyagi. Mil

margem sul do Mondego, o ministro da
Agricultura, António Serrano.
“Temos um nível de aproveitamento
dos nossos regadios baixo, na ordem
dos 40 por cento”, afirmou o ministro
da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, António Serrano.
“Temos de concluir os regadios que
corpos foram encontrados têm condições para aumentar a taxa
numa praia da península de de aproveitamento” e onde “há agriOjika e outros tantos na ci- cultores que querem produzir e dar
dade de Minamisanriku, ambas na região de Miyagi, no
nortedeste do Japão, a mais
afectada pelo sismo de sexta-feira e pelo tsunami que
se lhe seguiu. O último balanço oficial das autoridades
japonesas regista 1600 mortos, número que irá crescer
nas próximas horas. As
previsões oficiais apontam
para a existência de mais de
10 mil mortos, o mesmo número de pessoas que estão
actualmente desaparecidas.

NoTÍCIaS De PorTUGaL

prioridade” a essas áreas, sustentou o
governante, que falava durante a visita
que, na manhã de hoje, fez a campos
dos vales dos rios Pranto e Arunca, na
margem sul do Mondego e integrados
no projecto hidroagrícola deste rio.
O vale do Mondego, a Cova da Beira e o Alqueva são “três exemplos
[de terrenos de regadio] onde temos
de concentrar energias, porque são
zonas onde podemos produzir mais e
melhor”, afirmou António Serrano.
O ministro da Agricultura lembrou
que, no entanto, os empreendimentos de regadio exigem “muitos recursos financeiros” e que não basta
haver organização -- embora esta seja
“fundamental” -- e vontade política.
“É preciso encontrar meios financeiros», sublinhou. “Sabemos que [os
regadios] são fundamentais para o desenvolvimento agrícola, mas não basta fazê-los”, é também necessário que
existam agricultores para deles tirarem
partido, advertiu.

Poucos incontinentes
procuram ajuda médica

A

penas 10% dos 600.000 portugueses que sofrem de incontinência
urinária recorre a ajuda médica, segundo a Associação Portuguesa de Urologia (APU). As mulheres são as mais
afectadas (40%), sendo entre os 45 e
os 65 anos a proporção de casos de in-

continência urinária de três mulheres
para cada homem. A APU diz que “a
percentagem de doentes que recorre ao
médico por problemas de incontinência
comparada com a percentagem dos que
se automedicam ou autoprotegem é de
apenas 10%, o que é grave”.
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nanças Bagão Félix a dar expressão à surpresa, já na
recepção em Belém: “O primeiro-ministro está mal
habituado, aliás, até foi mal-educado com o Presidente da República.”
Mas o atraso pareceu também um reflexo do mal-estar
do PS perante a dureza do discurso presidencial. Meia
dúzia de aplausos contidos e só um deputado socialista,
José Bianchi, se levantou para aclamar a intervenção.
Sérgio Sousa Pinto, António José Seguro e Seguro Sanches bateram palmas, mas sem se levantarem. O tom do
discurso levou dirigentes e deputados como José Lello
e Ricardo Rodrigues a criticarem o Chefe do Estado.
O membro do secretariado nacional, responsável pelas
relações internacionais do PS, começou por dizer que
a intervenção de Cavaco assinalou a cooperação com o
Governo, mas depois seguiu uma via “errática”, sem
referência às Forças Armadas, numa análise “circunscrita à nossa paróquia [Portugal]”. E desabafou com
saudades “de outros discursos mais estruturantes”,
elogiando o de Jaime Gama. O vice-presidente da bancada do PS, Ricardo Rodrigues, falou ao CM de uma
mensagem “de instabilidade” e do facto de ser “a primeira vez” que um Presidente divide tanto o Plenário.

Governo não baixa
impostos “seja a quem for”

O

ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, disse
em Bruxelas que o Governo tem dialogado com os
camionistas, mas apontou que, no actual contexto, não
está em condições de “baixar os impostos seja a quem
for”. Comentando, à entrada de uma reunião de ministros da Zona Euro, a paralisação de transportadoras que
se verifica em Portugal, Fernando Teixeira dos Santos
refutou a ideia de falta de diálogo, indicando que “há vários dias, muitos dias, que tem havido reuniões e contactos com os camionistas”, mas disse que o Governo não
pode isentar um grupo sócio-profissional dos sacrifícios
que está a pedir a “todos os portugueses”.
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Notícias
em breves
avião cHeco SoFreu
acidente ao aterrar
no aeroporto
daS laJeS
Um avião civil de transporte
de passageiros da República Checa sofreu um acidente ao aterrar no Aeroporto
das Lajes mas não se registaram vítimas entre as 132
pessoas a bordo, disseram
fontes aeroportuárias. O
acidente destruiu uma parte
da sinalização da pista das
Lajes, que está a ser substituída, terá sido reaberto
domingo.
criança morreu
aFogada num poço
Um rapaz de nove anos
morreu depois de ter caído
num poço de água de rega
na zona do Garachico, freguesia de Câmara de Lobos, confirmou fonte dos
bombeiros da localidade.

Mel tem qualidade mas “falta
quase tudo” para se afirmar
nos mercados externos

O

mel dos Açores tem qualidade e
características únicas, mas precisa de “fazer quase tudo” para aumentar
a produção e afirmar-se no mercado
português e europeu, afirmou Paulo
Miranda, da Associação Agrícola da
Ilha Terceira (AAIT).
“Falta captar e formar mais pessoas
para o sector, concentrar as produções
nas cooperativas, criar mais melarias
e trabalhar muito a comercialização”,
frisou Paulo Miranda, engenheiro zootécnico e responsável pela secção apícola da associação. Para ajudar a inverter este quadro, foi apresentado em
Angra do Heroísmo a primeiro revista
de mel dos Açores, uma iniciativa da
Cooperativa de Apicultores e Sericicultores (cultura de amoreiras e criação
do bicho-da-seda) de S. Miguel.
Paulo Miranda, que é também produtor, referiu que “o mel dos Açores tem
características próprias”, salientando
que um deles, o de incenso, é produzi-

do apenas no arquipélago.
“O mel de incenso é único no país,
mas também temos outro monofloral,
de trevo, se bem que a maior quantidade produzida é multifloral, contribuindo para outras espécies como as
hortícolas e as silvestres”, afirmou.
O mel dos Açores, além da forma
como é produzido, também se diferencia “pela colheita e extracção”, o que
lhe permite usar “a denominação de
origem de acordo com o caderno de
especificações do Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas (IAMA)”.
“O mel dos Açores (de incenso e trevo) é extraído imediatamente a seguir
à floração (final de Abril) para evitar
a contaminação de outras espécies florais”, revelou Paulo Miranda, acrescentando que a produção no arquipélago atinge cerca de 60 toneladas
“num ano de boa produção”, o que é
insuficiente para o consumo interno.

16 De Março - 2011
os açores e as suas gentes

Decreto da regência manda
executar decreto de 1830
António Vallacorba

com o apoio da sinopse de efemérides

E

m 16 de março do ano de 1830, foi mando executar pela Regência o decreto de 3 de março de
1828.
A Regência, estabelecida na cidade de Angra, na
Ilha Terceira, manda executar o cumprimento de um
decreto anterior ao seguinte:
“Decreto pelo qual a Regência ordena a impressão,
publicação e execução do real decreto de 3 de março
de 1828, pelo qual Sua Majestade, o imperador do
Brasil achou por bem declarar definitiva a abdicação que havia feito da Coroa de Portugal na legítima
sucessora, Sra. D. Maria II”.
Sendo um dos primeiros deveres que a Regência, em
nome da rainha, tem a desempenhar, fazer publicar e
cumprir o real decreto de 3 de março de 1828, pelo
qual o senhor D. Pedro IV, rei de Portugal, Algarves e seus domínios, ordenou que os mesmos reinos
fossem governados em nome da sua muito amada e
querida filha, a Sra. D. Maria II, já anteriormente sua
rainha; declarando muito expressamente ter chegado
o tempo, que em sua alta sabedoria havia marcado
para completar a sua abdicação à coroa portuguesa:
Ordena a Regência, em nome da Rainha, que o teor
do mencionado decreto de 3 de março seja impresso
e publicado com o presente; e seja cumprido em todos os reinos de Portugal, Algarves e seus domínios.
O ministro e secretário do Estado o tenha assim entendido e o cumpra.
Palácio do Governo em Angra, 16 de março de
1830. - Marquez de Pamela - Conde de Vila Flor José António Guerreiro - Luiz da Silva Mousinho de
Albuquerque.
É um documento que ficou muito célebre.

Neve a sério nas
serras da Madeira

O

DIÁRIO DA MADEIRA conseguiu chegar ao
Pico do Areeiro. O percurso não foi fácil e só
foi mesmo possível com
a ajuda de Branco Freitas,
presidente da Associação
da Madeira de Todo o Terreno Turístico. O espectáculo nas serras da Madeira
é fantástico. Há muito que
não havia memória de um
nevão assim. Já no Montade do Pereiro a neve
caía com intensidade. Daí
para cima, a Madeira parece um país nórdico. No
Pico do Areeiro, há zonas
em que a neve chega a ter
uma altura de aproximadamente 50 centímetros. Pelo percurso que fizemos,
deu também para perceber que foi aflitiva a situação em que se viram as cerca de 70 viaturas e duas
centenas de pessoas que ficaram retidas na serra no
domingo. Estavam 63 viaturas, que só será possível
remover quando o tempo registar melhorias.
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a Comissão da função
pública critica
severamente a Cidade

A

Comissão da Função pública de Montreal critica
os processos de avaliação das competências dos
quadros de direcção, no seu relatório anual de 2010,
que foi depositado no Conselho municipal. No último ano, a Comissão encomendou um parecer profissional à firma de peritos em recursos humanos EPSI
de Gatineau. O seu presidente, André Durivage,
constatou que o nível de dificuldade das entrevistas
para os quadros superiores da Cidade, é claramente
inferior ao das grandes organizações como Desjardins ou o governo federal. “Na maioria dos cargos
de quadros, 75 aos 80 % dos instrumentos de avaliação não eram suficientemente sólidos para avaliar as
competências”, explica o senhor Durivage. O presidente da EPSI deixa reservas sobre as consequências:
“Isto não quer dizer que as pessoas que obtiveram os
postos são necessariamente incompetentes, mas que
os riscos são mais elevados se não se avaliar de maneira correcta as competências que são requeridas
para estes postos”. De acordo com este gabinete de
peritos, 25 a 30% dos quadros fazem um excelente
trabalho, mas em 65 a 70% dos casos, melhorias notáveis devem ser efectuadas.

Ignatieff não afasta
um voto de confiança

O

ritmo para as eleições federais primaveris acelera. O chefe liberal Michael Ignatieff não exclui
a realização de um voto de confiança a 21 de Março,
véspera do depósito do orçamento pelo ministro Jim
Flaherty. Em visita a Gaspé, este domingo, acompanhado pelo seu candidato para a Gaspésie e as Iles-dela-Madeleine, Jules Duguay, repetiu que era completamente “concebível” que a questão de confiança seja
debatida no Parlamento, o que precipitaria a queda do
governo Harper. Os liberais recusam contudo ser tidos
como únicos responsáveis de uma eventual deliberação a forçar votação. Michael Ignatieff insistiu de resto, sobre o facto de que nem tudo depende apenas dele,
mas igualmente das decisões de Gilles Duceppe, Jack
Layton e até mesmo de Stephen Harper. O chefe liberal
diz também apostar sobre os Comités da Câmara dos
Comuns, que debaterão esta semana, para determinar
qual será a melhor estratégia da sua formação política.
O optimismo do líder liberal fica frágil, considerando
que até agora, a resposta do partido no poder não ser
“aceitável”. O senhor Ignatieff além disso mencionou
que não estava em política para desencadear eleições,
mas para oferecer uma solução de substituição dita
“responsável” ao governo conservador. Nesta veia,
x 54p3 em certa medida na
martelou que o Quebeque39p8
estará
hora das escolhas: travar os conservadores, elegendo
maioritariamente representantes do Bloco quebequense, ou então desalojar Stephen Harper, optando por um
governo liberal.

Bisfenol a: ottawa
quer apertar o
parafuso às indústrias

M

esmo que os encerramentos possíveis de fábricas não provoquem lucros ambientais importantes, o governo federal tentará impor limites
mais restritos para a emanação de um composto químico controverso. Ottawa tem a intenção de limitar
a quantidade de “Bisfenol A” autorizado nas águas
usadas nas instalações industriais, apesar de uma advertência segundo a qual poderia provar-se prejudicial para os negócios. O Bisfenol A, ou BPA, tinha
sido banido dos biberões para bebés, fabricadas com
plástico policarbonato. O Canadá é assim o primeiro
país a acrescentar o BPA à sua lista de substâncias
tóxicas. O governo Harper parece contudo querer ir
mais longe, limitando a quantidade de BPA contida
nas águas usadas nas fábricas.
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Hydro-Quebec: uma primeira
baixa de tarifas em sete anos
A
1 de Abril, os Quebequenses terão direito à primeira baixa de tarifas de electricidade em sete
anos. Hydro-Québec reduzirá o preço da electrici-

mars 2011
dade de 0,4%. Para as famílias quebequenses, esta
baixa dos preços da electricidade deveria traduzir-se

numa magra poupança média de 5 $, sobre a sua factura anual de electricidade.
A decisão da Empresa pública da energia chega
no momento em que a sociedade de Estado possui
importantes excedentes energéticos. Hydro-Québec
procurava contudo manter as suas tarifas actuais por
mais um ano. Para os consumidores quebequenses,
a decisão da Empresa pública é uma estreia em sete
anos.
Desde 2004, as tarifas de electricidade progrediram
de 18,6%. Hydro-Québec poderia ser mais uma vez
obrigada reduzir as suas tarifas no próximo ano, se
houver importantes excedentes de energia e uma baixa de investimentos na sua rede. É necessário saber
que a partir de 2014, a tarifa de electricidade dita
“patrimonial”, fixada em 2,79 ¢ kilowatt-hora, será
aumentada gradualmente (3,7% por ano) até 2018.
Esta decisão decretada no último ano pelo ministro
das Finanças, Raymond Bachand, permitirá ao governo armazenar 1,6 mil milhões de dólares suplementares por ano. Uma soma que será consagrada
inteiramente ao Fundo das Gerações.

Novo!
CitéFido ilimitado
Chamadas recebidas

ilimitadas

Chamadas efectuadas

ilimitadas
Mensagens texto

ilimitadas

Mensagens texto internacionais

ilimitadas
Somente

por mês
Nenhum custo
de activação*
Utilizem os vossos minutos em toda a
zona CitéFido do país. Poderão ser
aplicados custos de interurbanas.

Ademais, acumule FidoDollars desde o primeiro dia.
MC

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304
www.action-page.com
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Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555
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a nova maioria silenciosa
Hélio Bernardo Lopes
comentário Semanal
de economia e mercados

Semana de 7 a 11 de Março
EcONOMiA PORTUGUEsA –
DisPENsAVA-sE, AcTUALMENTE, UM
APERTO DA POLíTicA MONETáRiA,
bEM cOMO UMA NOVA VAGA DE
“Medidas de ausTeridade”
A semana passada, em Portugal, ficou marcada,
do ponto de vista da divulgação de indicadores
macroeconómicos, pela estimativa final do PIB do
4ºT2010 – que confirmou uma queda trimestral de
0.3% –, bem como pelos últimos dados referentes à
Inflação – que revelaram uma ligeira desaceleração
desta taxa, em Fevereiro, de 3.6% para 3.5%, permanecendo num nível bastante elevado em resultado do efeito (temporário) do agravamento da carga
fiscal ocorrido no início deste ano e da escalada dos
preços das commodities. Trata-se de dois temas de
enorme relevância, designadamente numa altura
em que o BCE começa a sinalizar a intenção de
proceder, no curto-prazo, a uma subida das taxas de
juro na Zona Euro, levantando não apenas questões
relacionadas com a adequabilidade do recurso à Política Monetária para combater as actuais pressões
inflacionistas, mas, também, “colocando a nu” as
assimetrias actualmente existentes no seio da União
Económica e Monetária (UEM). Ou seja, os actuais
riscos inflacionistas na Zona Euro advêm, sobretudo, dos preços das commodities energéticas, o que,
no quadro de uma recuperação económica da UEM
a um ritmo apenas gradual e a diferentes velocidades
– mesmo nos principais países ainda não se recuperou dos níveis de Actividade pré-crise, e, nos países
periféricos (onde se inclui Portugal), as economias
ainda não chegaram, sequer, a aquecer –, desaconselha o aperto da Política Monetária como forma de
controlar a Inflação, mesmo que, por detrás deste
eventual aperto, esteja a gestão da credibilidade do
BCE. Porquê? Porque: i) esta credibilidade poderia ser gerida com um discurso que explicasse aos
agentes, precisamente, a inadequabilidade da Política Monetária para combater pressões inflacionistas decorrentes de “choques da oferta” – como o
que ocorre, actualmente, nos mercados petrolíferos;
ii) a subida das taxas de juro, não obstante poder
dissuadir alguma especulação nos mercados petrolíferos, irá, essencialmente, contribuir para o “arrefecimento económico” da Zona Euro e para um
agravamento dos actuais desequilíbrios geográficos, penalizando, naturalmente, aqueles países que
se encontram numa situação mais desfavorecida,
como é o caso de Portugal. Mas a divulgação destes
dados macroeconómicos acabou, todavia, por ser
ofuscada pelo principal evento da semana – o anúncio, por parte do Governo português, no âmbito da
Actualização Anual do Programa de Estabilidade e
Crescimento (PEC), de um conjunto de Linhas de
Orientação para o triénio 2011-2013, como forma
de reiterar o empenhamento do Executivo em fazer face aos seguintes desafios: i) consolidação das
Finanças Públicas; ii) promoção do crescimento e
correcção dos desequilíbrios macroeconómicos; iii)
estabilização do sector financeiro e melhoria das
condições de financiamento da economia. Sobre
a adequabilidade destas novas Medidas e Linhas
de Orientação, consideramos ser, ainda, cedo para
se proceder a uma avaliação objectiva. Ficamos,
contudo, com a sensação de que estas surgem mais
como uma “exigência” das autoridades europeias
do que, propriamente, como uma necessidade para
a “saúde” da economia portuguesa.

Rui Bernardes Serra
José Miguel Moreira

A

manifestação que decorre em mais de uma dezena de cidades do País, posta em movimento
pela designada, Geração à Rasca, se acaso não erro,
será uma manifesrtação sem real significado em termos numéricos, e natural e expectavelmente inconsequente. Objetivamente, para as dificuldades hoje
vividas pela generalidade dos portugueses, de que os
jovens universitários e licenciados são apenas uma
parte, nada mudará.
À medida que os dias foram passando, e se começou
a questionar o comando superior de uma tal iniciativa, de imediato me ocorreu a tristemente célebre manifestação da Maioria Silenciosa, que se tentou preparar para a envolvente de 28 de Setembro de 1974,
mas que, como em tudo no que António de Spínola
se metia, teve um fim sem glória. Um tema sobre que
vale a pena ler a longa entrevista, publicada em livro,
que Adelino da Palma Carlos concedeu a Helena Maria Sanches Osório.
Li com a atenção que se impõe o manifesto entretanto dado a conhecer, e pude constatar facilmente
a completa inconsequência do mesmo, sem dúvida
assente em fundamentos queixosos substantivos, mas
que abre a porta, digam os seus promotores o que
disserem, a um acréscimo da vontade dos mil e um
que por aí polulam a pensar numa qualquer mudança
caudilhista, mesmo que convenientemente adequada.
Não é preciso ser-se muito dominador da (dita) Ciência Política, para se perceber, pela leitura de tal
manifesto, que o mesmo comporta uma ideia que,
levada a sério, pode arrastar muito boa gente, revoltada mas ingénua, acabando por servir de esteio à
movimentação de forças que desde sempre se viram
limitadas pelo excelente funcionamento da nossa estrutura constitucional.
Essas forças, objetivamente, são absolurtamente
contrárias a todas as grandes conquistas substantivas
que a Constituição da República (ainda) consagra,
mas também ao fortíssimo grau de liberdade conseguido na sequência da Revolução de 25 de Abril,
posteriormente sempre cultivado a níveis diversos e
em domínios os mais variados.
Lamentavelmente, o Presidente Cavaco Silva, ainda
que sem ter tal no seu pensamento, acabou, no seu
discurso de tomada de posse, por dar uma espécie de

apoio legitimador a este movimento que hoje se manifesta. De resto, nestes dias de então para cá, vários
dos seus apoiantes vieram a público regozijar-se com
o discurso presidencial.
Um dado é certo: esta manifestação da Geração à
Rasca terá sempre de interpretar-se como sendo contra quem está hoje no poder, sendo que a realidade
do estado a que chegou Portugal, e quase todos nós,
para aqui veio, sem dúvida por erros nossos, até de
sempre, mas, acima de tudo, pela crise neoliberal que
teve o seu dealbar nos Estados Unidos.
Mas serve também, esta manifestação, as forças
mais reacionárias e conservadores do País, porque
sendo contra quem está, terá de ser aplaudida – mesmo que sem se ver – por quem não está mas quer
estar. E por ser assim, ela abre, por igual, as portas
aos que se reclamam de um estatuto de presença e
direito não sufragado. Por isso escrevi há dias que,
sem pretender ser deselegante, eu encontro por detrás
desta iniciativa uma mão espiritual católica.
Convém estar atento: o Presidente Cavaco Silva,
certamente ser intenção, acabou por realizar um discurso apoiado pela direita política do País, mas também por concidadãos nossos ligados à iniciativa que
hoje tem lugar. E só ontem D. Manuel Clemente salientou que a quem compete governar é ao Governo.
Em todo o caso, e sendo a Igreja Católica sempre tão
atenta e cautelosa, a grande e objetiva verdade é que
não se determinou a pronunciar uma só palavra de
exigência moral, ética e democrática a estes manifestantes. E isto depois de todos termos podido ver
o que alguns destes nossos jovens fizeram em Viseu,
no decurso de uma reunião do Partido (designado de)
Socialista e em que estava o Secretário-Geral daquele partido, José Sócrates.
Em resumo: sendo de todo em todo esta manifestação inconsequente, e depois de que pôde já ver-se e
ouvir-se – também pelos silêncios convenientes…–,
esta manifestação tem claras raízes anti-democráticas, podendo vir a ser o cerne de uma mudança político-constitucional tentada a partir da rua. Uma espécie
de rua lusitana… Enfim: espero que haja bom senso,
porque deste ingrediente, de um modo muito geral,
os portugueses possuem amplas reservas. Mas vamos
esperar pelo noticiário televisivo de logo à noite.

Coisas do Corisco
José de Sousa
u voto, tu votas, ele vota, nós votamos, vós votais, eles gozam e aproveitam.
Eu não estou a tentar dar uma lição de gramática aos
estimados leitores do jornal que tão generosamente
me acolhe no seu seio, simplesmente dar uma visão à moda do corisco
com que os nossos governantes dão
a volta aos nossos impostos.
Um exemplo foi dado por um
chefe de oposição da cidade de
Montreal. Os candidatos de Gérald Tremblay que não ganharam
as eleições receberam um óptimo
tacho na Câmara Municipal, com
bons salários, se faz favor, paga Zé
Povinho. Esta gentinha vive num
outro planeta. Experimentam abandonar o seu trabalho e pedir um bónus de abandono, verá a reacção do
seu patrão. Para eles, no começo do
tacho, já esta estabelecido quanto o
Zé Povinho vai lhes dar de gorjeta quando saírem. É obra. O nosso
Charest também não fica atrás, não

E
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senhor! Ele criou mais 3 ministros, 3 limusinas, etc.,
Viram alguma diferença de quando estes ministros
não faziam parte do governo?.. Não, os idosos nos
centros de terceira idade levam 10 dias sem se lavar
por falta de orçamento. Onde é que
esta o problema? Anda Zé…
Já que estou a falar em “pataquinhas”, o Santo Papa também não
olha a meios quando se trata de
gastar o dinheiro dos outros. A viagem que fez à Inglaterra custou 16
milhões de dólares, segundo a AFP.
Os deputados descobriram que 2.96
milhões desses 16 eram para ajudar
os países pobres. Faz o que eu digo
e não faças o que eu faço...
Eu voto, tu votas e nós pagamos.
Uma cidade em que o dinheiro das
multas é contabilizado no orçamento anual e os polícias têm quotas de
dar multas...
Eu voto, tu votas, ele vota, e paga
Zé…
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Dia Internacional da Mulher…

foi «Super estrela»
N
o passado, 8 de Março de 2011,a direcção do
restaurante “Estrela do Oceano” e sua equipa,
realizaram mais uma noite, para celebrar o “Dia Internacional da Mulher” uma iniciativa, deste mesmo,
de alguns anos para cá, e, que continua com a mesma
força e o mesmo entusiasmo de sempre. Pois, este

Elisa Rodrigues

mesa e café. Entre comentários e eu mesma, posso
dizer que tudo estava uma delícia. No final do jantar
a direcção da “Estrela do Oceano” ofereceu a todas
as mulheres uma caixinha com chocolates. Foram
sorteados e oferecidos dois prémios dos quais um
certificado com jantar e uma garrafa de vinho do Porto. A noite não ficou por aqui, pois, para continuar a
animação duma noite como esta, nada mais que uma
boa música com Carlos XMen e a voz maravilhosa

dias. (não está mal pensado) A noite prolongou-se até
tarde, com muita alegria e dança, foi pular até cansar
(Eu que o diga). Noites maravilhosas e divertidas,
como esta, sabem sempre a pouco, não é verdade?
Agradecemos, á direcção do restaurante “Estrela do
Oceano” (Alcindo Alves, Francisco Godinho e Manuel Barros) a toda a sua equipa, aos artistas, e um
especial agradecimento às senhoras Gabriela, Ocelina, Teresa e Custódia (que neste dia, também delas,
trabalharam para todas nós) por este evento que nos
foi proporcionado, porque, sem dúvida, foi graças ao

ano, mesmo sendo uma terça-feira, dia de trabalho, lá
estava a casa cheia de “Mulheres”em ambas as partes
do restaurante. Tudo começou com um jantar bem
confeccionado, menu bem variado, de sete pratos
principais à escolha (Paellas, carnes e peixes) sobre-

do nosso artista Eddy Sousa. Tivemos o prazer de escutar a linda voz duma jovem artista (que já começa
a ser conhecida na nossa comunidade) Debbie Pacheco. Francisco (Xico) encantou a cantar os “Parabéns
a Você” à aniversariante Guida. Entre outras Mulheres, Debbie também deu a sua opinião sobre o que
era o “Dia Internacional da Mulher”, opiniões estas,
baseadas nas mesmas palavras “Liberdade e Poder”
e houve quem dissesse que o “D.I.M.” era todos os
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trabalho árduo de todos eles que este jantar do “Dia
Internacional da Mulher” foi “Super Estrela”.
Continuação de muito sucesso!
A todas as mulheres, muita saúde, paz e, que todos
os vossos sonhos se realizem.
Até ao próximo 8 de Março.
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…e vivam as mulheres!

Natércia Rodrigues

“O Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, está
intimamente ligado aos movimentos feministas que
buscavam mais dignidade para as mulheres e sociedades mais justas e igualitárias. É a partir da Revolução Industrial, em 1789, que estas reivindicações
tomam maior vulto com a exigência de melhores con-

Como os tempos mudaram! Como a vida mudou! E
ainda bem! Actualmente a mulher tem uma liberdade
fantástica, que usando-a respeitosamente consegue
tudo. Hoje há mulheres a trabalharem em todos os
sectores, ocupando altos postos, governando países,
e até à lua já foram. Na APC, Suzete Nobre, após
uma gostosa refeição, deu as boas vindas e fez uma
curta alusão ao dia da Mulher. Consagrou uma poesia
à Mulher e iniciou-se a parte cultural. Foi “Mariza”
a primeira convidada de honra e encantou todas as
presentes com a sua bonita voz. Seguiu-se com um
espectáculo forte interessante “Alegria”, do circo do
Soleil, um cenário muito alegre e colorido. Pouco depois fizeram-se ouvir muitos tambores e gente vestida muito garrida, com mascaras e uma carrada de boa

dições de trabalho, acesso à cultura e igualdade entre
os sexos. As operárias desta época eram submetidas
à um sistema desumano de trabalho, com jornadas
de 12 horas diárias, espancamentos e ameaças sexuais”. Lendo esta comunicação na internet e após
ter assistido ao Dia da Mulher na Associação Portuguesa de Montreal, pus-me a pensar que se aquelas
valentes mulheres que tanto lutaram, pudessem ter
assistido ao que se viveu hoje, tinham morrido logo.

disposição e alegria. A seguir foi a vez da senhora
professora com um grupo de alunos, professora esta
que não era capaz de controlar as crianças e que se
viu e desejou para os acalmar. Qual não foi o meu
espanto ao ver pouco depois um grupo de mulheres
e meninas todas vestidas de flores. Se as roupas usadas nas outras encenações eram espectaculares, neste
cenário os vestidos eram admiráveis, surpreendentes
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e faustosos. Muita imaginação foi posta na confecção destas roupas. Ainda bem que não houve prémios
para o vestido mais bonito, pois teria sido mesmo
muito difícil escolher “o mais bonito” visto serem
todos lindíssimos. A última apresentação foi o conjunto das Sete Saias. Sete mulheres, uma vez mais,
lindamente bem vestidas tocando pífaros, acordeão,
guitarra, e outros instrumentos e cantaram varias melodias. O DJ da noite teve que usar um vestido e uma
cabeleira senão não o tinham deixado fazer o trabalho dele. Admirei-o muito pois que dois anos mais
tarde lembrou-se que uma senhora lhe havia pedido
para tocar e cantar uma canção e esse pedido foi atendido finalmente. De parabéns estão as Mulheres da
Associação Portuguesa do Canada que trabalharam
na confecção destas roupas, na montagem do espectáculo e que tiveram orgulho e prazer ao apresenta-lo
a uma sala repleta de mulheres que certamente como
eu, adoraram esta tarde.
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Grande Gala para festejar
o aniversário do Jornal

anos

DominGo
1
De
maio
às
12h
no Renaissance 7550 BoUl. henRi-BoURassa e.
para celebrar os 50 anos do
jornal a voz de portugal, o
mais antigo jornal em língua
portuguesa no canadá, organizase uma tarde de gala:
Toy

12h00 - COQUETEL E
PETisCOs QUEnTEs E fRiOs
13h00 - ALmOçO
sOPA E sALADA
ROsbifE - sObREmEsA

venceDoR De opeRação
TRiUnfo, JoRGe poRTel

bEbiDAs REfRiGERAnTEs E
VinhOs TinTO E bRAnCO inCLUÍDOs
DURAnTE O ALmOçO
CAfÉ - CAPPUCCinO - EsPREssO
CAfÉ REGULAR OU Chá
18h30 - UmA sURPREsA!
Preço:

COm jAnTAR E EsPECTáCULO
eo
seU
conJUnTo

75.00
20.00

Aniversários

Adultos

Aniversários Crianças
até 12 anos

só EsPECTáCULO

45.00

Aniversários

Adultos

nãO hAVERá biLhETEs à PORTA

PARA mAis infORmAçõEs:
maRTa
Raposo

DeBBie
pacheco

514-862-2319

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAçãO

4345 BOul. ST-lAuRENT, MONTRéAl, QC, H2W 1Z4 | TEl.: 514-281-0702
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Palavras Cruzadas
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o Circo na aPC
João Arruda
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HoriZontaiS 1. Desalinho. Centímetro (abrev.). 2. Pequena argola com que se enfeitam os dedos. Exprime a ideia de nove (pref.).
3. Apanhei. A luz da aurora. 4. Partidário. Governa. 5. Ave ou outro
animal que os caçadores davam a comer ao falcão para o adestrar
na caça. Medida itinerária chinesa. 6. Contracção dos pron. me e a.
Altar cristão. Caminhava. 7. Contracção da prep. em com o art. def. o.
Instrumento de sopro, com ou sem pistões, de som estridente. 8. Que
tem altura. Que tem fendas ou rimas. 9. Deita a bênção a. Natural ou
habitante da Zululândia (pl.). 10. Possuis. Ser da teogonia hindu, de
cabeça humana e corpo de serpente. 11. Alternativa (conj.). Repetir.
verticaiS 1. Pôr data em. Rio afluente do Zêzere, que atravessa a
cidade de Tomar. 2. Vinho, como excipiente medicinal. Indolente. 3.
Pessoa descendente de uma raça que se diz oriunda de Sem. Trinitrotolueno. 4. Untar com óleo. Preparar (alimentos) ao fogo. 5. Imaginário.
Nome da letra N. 6. Designa diferentes relações, como posse, matéria,
lugar, providência (prep.). Ter tonturas. Sétima nota da escala musical.
7. Eia (interj.). O focinho dos animais. 8. Espécie de mosquito que se
encontra em terrenos pantanosos. Que goza de imunidade. 9. Deus te
salve! eu te saúdo! (interj.) Oferecer em holocausto. 10. Ourela. Corda
grossa de esparto. 11. Residi. Servir de modelo.

ealizou-se sábado, dia 5 do corrente mês, pelas
20 horas, na Associação Portuguesa do Canadá

a toda a equipa da cozinha. Estiveram muitas crianças, jovens e adultos mascarados. Depois do jantar,
um grupo de senhoras que ajudaram a organizar a
festa apresentaram algumas das suas brincadeiras,
foi uma maravilha a ver, sobretudo “New York - New
York”.
A festa foi muito bem animada por José Sousa, que

(APC), a tradicional festa do Carnaval com o tema
“O CIRCO”.

sudOKu
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Cerca de trezentas pessoas assistiram ao tradicional
jantar carnavalesco, onde foram servidos sopa, presunto, carne Alentejana e sobremesa, que estavam
mesmo uma delícia e apreciados por todos. Parabéns

cantou todo o serão com a sua linda voz, o povo não
deixava a pista de dança e nem lugar tinha para dançar. A malta estava mesmo a Carnaval, muito divertida e contente. Também quero dar ao presidente da
APC, Vergílio Santos, e toda a sua equipa um bravo
por ter feito deste dia de Carnaval um grande sucesso.
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vidente médium alhadj

com 32 anos de experiência. ele pode
ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais
desesperados. amor, infidelidade, sorte,
protecção e desesperanço, etc.

100% garantido
Tel.: 514-553-5975

pagamento após resultados
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
A VOZ DE PORTUGAL

Falo
português

vidente médium nani
--- 25 anos de experiência ---

ajuda a resolver os seus problemas, regresso
imediato da pessoa amada; namores, fidelidade,
sorte, negócios, desenvoltura, saúde, protecção
contra maus-olhados, bruxaria, inimigos. resultado garantido a 100%. discrição assegurada.
algum problema o preocupa, não hesite em contactar-me.
Falo francês e inglês.
com apontamento, das 8h às 20h. 514-553-0830
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CULTUra

o meu amigo comunista
em memória do dr. a. Borges Coutinho

António Vallacorba

F

aleceu recentemente em Lisboa (julgo que no dia 2
de fevereiro passado ou não muito longe dessa data)
o dr. António Borges Coutinho, primeiro Governador civil do Distrito Autónomo de Ponta Delgada e meu ilustre
colega duma tertúlia a que ambos pertencíamos e onde
me influenciou de tal modo com a sua maneira de ser
que saí depois da minha ilha culturalmente mais rico. E
quem não o seria tendo ainda outros colegas e amigos
como o futuro Presidente da Assembleia da República,
dr. Jaime Gama; o meu saudoso primo Cristiano
Vallacorba, funcionário do Banco Nacional Ultramarino, Jacinto Correia Raposo, funcionário
duma farmácia cujo nome me esquece agora, e
o bonacheirão Bernardo, empresário de Lavoura
e casado com uma irmã do dr. João Bosco Mota
Amaral, entre outros. Faço minhas as palavras
de Carlos César, presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores, quando considerou
o dr. Coutinho uma das figuras que o “fascinava” durante a sua “infância” e que contribuiu para “um maior
apuro da minha ‘consciência cívica’”. Continuando a
recitar o presidente açoriano acerca do dr. A.B. Coutinho, que faleceu com 88 anos, chamou-o ainda de “uma
figura politicamente controversa, mas sem equívocos
nem taticismos (prudência), cuja contribuição para a
democracia nos Açores e no interregno pré-autonómico
de 1974/75 é incontornável”. O dr. Coutinho, que nasceu
a 3 de maio de 1923, foi um advogado e político que
se fixou em 1950 em São Miguel, onde viria a integrar,
oito anos depois, a comissão de apoio à candidatura presidencial de Humberto Delgado. Conheci-o (se se pode
conhecer inteiramente alguém! ) nos anos 60, quando eu
era escriturário do dr. Carlos de Bettencourt, advogado,
e ele vinha frequentemente ao escritório de meu patrão a
fim de eu lhe datilografar em folhas de papel selado algumas das réplicas cujos trâmites processuais decorriam
no Tribunal da Comarca de Ponta Delgada. Da “Justiça”, passámos à Cultura e Política, integrados na tertúlia
já atrás referida, e que para melhor exemplo do que se
passava politicamente em Ponta Delgada nesses tempos
do salasarimo intolerante e aberrante, basta referir que

sempre que publicitávamos que o grupo iria assistir, por
exemplo, à exibição, no Teatro Micaelense, do filme “A
Morte de Um Caixeiro Viajante”, de Arthur Miller, e
que depois estaríamos reunidos no dia seguinte no Hotel
Avenida para falarmos do filme e das suas implicacões
sociais (e não planear qualquer revolução contra o sistema em vigor!), logo apareciam os agentes da PIDE,
os quais constatando da presença ali do Dr. Coutinho,
imediatamente mandavam cancelar o encontro! Paralelamente, pelo cafés e cervejarias pontadelgadenses, como o Royal, onde se tomava um bica
e se jogava aos dados (mas agora sem a presença do dr. Coutinho, claro), lá estavam, sempre,
os chamados “bufos”, informadores da PIDE.
Mais cedo ou mais tarde, o distinto compatriota
acabaria por ser apresionado, em 1961, por chamar à atenção do caso do paquete ‘Santa Maria’
e integrou as listas da CDE para a Assembleia
Nacional em Ponta Delgada nas eleições de 1969 e 1973.
Mas o que a história não reza são as vezes que a esposa
atravessava a Matriz de Ponta Delgada, com um miúdo
puxando uma carroça com um colchão para o esposo poder deitar-se na prisão da Calheta, São Roque! Depois da
revolução de abril de 1974, o dr. António B. Coutinho,
conhecido também por Marquês da Praia, foi o primeiro
Governador civil do Distrito de Ponta Delgada a ocupar o cargo entre 21 de agosto de 1974 e o famoso 6
de junho de 1975 que trouxe para as ruas milhares de
micaelenses em protesto. Nesse mesmo ano, em janeiro,
elaborou com outros membros do Grupo dos Onze, um
projeto de autonomia para os Açores, tendo sido condecorado como Grande Oficial da Ordem da Liberdade em
2001. Neste ano da sua morte e do 90º aniversário da
fundação do PCP nos Açores, seria mais do que justo
invocarem-lhe a sua memória em São Miguel com algo
devidamente apropriado. Paz à sua alma, com os meus
agradecimentos pelas provas de amizade e o generoso
contributo que ajudou a fazer de mim o homem que sou
hoje; mas peço desculpa por não ter levado mais a fundo
os princípios do PCP, pois li com muito agrado o livro de
outro ex-comunista, ‘1984’, de George Orwell.

Pérolas na Internet
lbert Einstein (Ulm, 14 de Março de 1879 - Princeton, 18 de Abril de 1955) foi um físico teórico
alemão radicado nos Estados Unidos.
100 físicos de renome elegeram-no, em 2009, o mais
memorável físico de todos os tempos. É conhecido por
desenvolver a teoria da relatividade.
Recebeu o Nobel de Física de 1921, pela
correcta explicação do efeito fotoeléctrico;
no entanto, o prémio só foi anunciado em
1922. O seu trabalho teórico possibilitou o
desenvolvimento da energia atómica, apesar
de não prever tal possibilidade. Devido à formulação da teoria da relatividade, Einstein
tornou-se mundialmente famoso. Nos seus
últimos anos, a sua fama excedeu a de qualquer outro
cientista na cultura popular: “Einstein” tornou-se um
sinónimo de génio. Foi por exemplo eleito pela revista
Time como a “Pessoa do Século”, e o seu rosto é um
dos mais conhecidos em todo o mundo. Em 2005 celebrou-se o Ano Internacional da Física, em comemoração aos cem anos do chamado “Annus Mirabilis” (ano
miraculoso) de Einstein, em que este publicou quatro
dos mais fundamentais artigos cientifícos da física do
século XX. Em sua honra, foi atribuído o seu nome
a uma unidade usada na fotoquímica, o einstein, bem
como a um elemento químico, o einstênio.
(Wikipédia)
Citações atribuidas a Einstein:
1. A educação é o que resta depois de se ter esquecido

A

Manuel Carvalho

tudo o que se aprendeu na escola.
2. Não se pode manter a paz pela força, mas sim pela
concórdia.
3. Aquele que já não consegue sentir espanto nem
surpresa está, por assim dizer, morto;os seus olhos estão apagados.
4. O valor do homem é determinado, em primeira linha, pelo grau e pelo sentido em que se
libertou do seu ego.
5. A religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas
e a teologia.
6. Triste época! É mais fácil desintegrar um
átomo do que um preconceito.
7. O mundo é um lugar perigoso onde viver, não por
causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa
daqueles que observam e deixam o mal acontecer.
8. Não tentes ser bem sucedido, tenta antes ser um
homem de valor.
9. Eu nunca penso no futuro. Ele não tarda a chegar.
10. Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez
humana. Mas, no que respeita ao universo, ainda não
adquiri a certeza absoluta.
11. O nacionalismo é uma doença infantil; é o sarampo da humanidade.
12. A imaginação é mais importante que a ciência,
porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação
abrange o mundo inteiro.
A VOZ DE PORTUGAL
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aGeNDa CoMUNITÁrIa
romaria de 2011
Sexta-feira Santa - 22 de abril

Informa-se a comunidade portuguesa de Montreal que
para inscrever-se à Romaria da Sexta-feira Santa, dia
22 de Abril, deve comunicar com o Mestre dos Romeiros, Duarte Amaral 450-625-7053, ou com o contramestre, Luis de Melo 514-844-4351. As reuniões preparatórias terão lugar na Missão Santa Cruz, nos dias
20 e 27 de Março pelas 16h30; 3 de Abril pelas 16h30.
Venham caminhar connosco. Partida da Igreja Santa
Cruz, pelas 6h00 e chegada à Missão Nossa Senhora
de Fátima, Laval, pelas 16h00.

Grémio Literário de
Língua Portuguesa do Canada

Informamos que uma reunião da direcção e dos todos
os nossos prezados voluntários está planeada, para o
dia 22 de Março às 18 horas, . O objectivo principal da
reunião é o de nos organizarmos efectivamente para a
tertúlia do lançamento da Segunda Antologia, e finalizar o programa para esse dia. O segundo objectivo, é
o da revisão e aprovação dos resultados financeiros do
ano fiscal findo a 30 de Novembro de 2010, para submissão ao Departamento das Finanças do Canada. O
terceiro objectivo, é o de marcar a data para a Reunião
Annual Geral dos Sócios do Grémio, para a aprovação
dos resultados financeiros, e eleição dos corpos directivos para 2011/12 para preencher os mandatos de dois
anos. A reunião realizar-se-á por gentileza da Casa dos
Açores do Ontário, na sala de reuniões dessa organização irmã.

Jantar com equipa do Mundialito

A Associação Portuguesa do Canadá organiza no dia
26 de Março, pelas 19h, um jantar com a presença da
equipa de jovens «Luso Canada», que estará presente
no Mundialito de Futebol, que terá lugar em Abril, no
Algarve. A equipa, composta de vários jogadores
portugueses, é treinada pelo Português Luís de Mateus.
O treinador do Impact de Montreal, Marc dos Santos,
será o orador convidado. infos 514 844-2269

recenseamento eleitoral
Consulta dos Cadernos

O Consulado – Geral de Portugal em Montreal informa
que nos termos do n.º 1 do artigo 56º da Lei n.º 13/99, de
22 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
47/2008, de 27 de Agosto (Lei do Recenseamento Eleitoral) os cadernos de recenseamento eleitoral relativos a
esta jurisdição consular estarão publicamente expostos
na chancelaria deste Consulado – Geral durante o mês
de Março de 2011, para efeitos de consulta e reclamação. A data de referência dos referidos cadernos é 31 de
Dezembro de 2010. O Consulado – Geral de Portugal em
Montreal aproveita ainda a oportunidade para lembrar que
os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro têm o
direito de votar nas eleições para o Presidente da República, para a Assembleia da República, e para o Parlamento
Europeu, sendo a sua participação nestes actos eleitorais um dever cívico que só pode ser exercido mediante
o recenseamento eleitoral. Assim, o Consulado – Geral
de Portugal encoraja fortemente todo o cidadão português
a promover o seu recenseamento eleitoral, para o qual
apenas necessita de Bilhete de Identidade ou Cartão de
Cidadão válido com a indicação de residência no Canadá.

Clube Portugal de Montreal

O clube Portugal de Montreal comemora o seu 45º aniversário do Clube Portugal de Montreal sábado 19 de
Março pelas 19h00 na sua sede situado no 4397 boul.
St-Laurent. Venha passar uma noite agradável, nesta
festa dos 45 anos do CPM e... traga os seus amigos!

festa de Carnaval

A Associação Portuguesa do West Island organiza uma
noite de Carnaval no sábado 19 de Março pelas 19h00.
para mais informações ou reservas: 514-684-0857.

festa da Primavera

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a festa
da Primavera para festejar a chegada das Tulipas no
sábado 19 de Março pelas 19h00. 514-982-0688

associação Portuguesa do Canadá

Ao abrigo dos estatutos da Associação Portuguesa do
Canadá, realiza-se a Assembleia Geral da nossa colectividade, domingo dia 27 de Marco de 2011, pelas 15h.

Jantar da Marcha

O Clube Oriental Português de Montreal organiza o Jantar da Marcha sábado, dia 26 de Março pelas 19h00.
Ementa: Entrada de salmão, sopa, filet-mignon, sobremesa e café. A festa vai ser animada pelo DJ Brian.
para mais informações ou reservas: 514-342-4373.
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Mulher está diferente

falando
de Língua

Lina de Fátima
carneiro (21 de março - 19 de abril)

carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. amor: O seu erotismo e criatividade vão fazer
milagres na sua relação, o seu par gostará da surpresa.
Saúde: Período sem problemas. dinheiro: Nada o preocupará a este nível. pensamento positivo: Tenho força
em todos os momentos.
números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

A

mulher portuguesa actual casa mais tarde, tem
menos filhos, trabalha a tempo inteiro, está em
maioria nas faculdades, mas ainda ganha menos do que

touro (20 de abril - 20 de maio)

carta da Semana: A Imperatriz, que significa Realização.
amor: O ciúme não é um bom conselheiro, aprenda a
saber ultrapassá-lo. Saúde: Poderá sofrer de algumas
dores de cabeça fortes, que indicam que precisam de repousar mais. dinheiro: Graças ao seu bom desempenho
poderá ganhar algum dinheiro extra. pensamento positivo: Eu sei
que consigo realizar os meus projectos, acredito em mim!
números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

gÉmeoS (21 de maio - 20 de Junho)

carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil, Maturidade. amor: Converse com o seu par,
só ganhará com isso. Aprenda a aceitar-se na sua globalidade, afinal você não tem que ser um Super-Homem!
Saúde: Descanse quando o seu corpo pedir. dinheiro:
Cuidado, seja mais amável no local de trabalho. pensamento positivo: procuro ser tolerante para com todas as pessoas que me rodeiam. números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

carangueJo (21 Junho - 22 de Julho)

carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço
Pessoal. amor: Pense mais com o coração do que com
a razão. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você
ama! Saúde: Cuide melhor da sua saúde espiritual procurando ter pensamentos mais positivos. dinheiro: As
suas economias poderão sofrer uma quebra inesperada.
pensamento positivo: Esforço-me todos os dias por ser uma pessoa mais feliz. números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

leão (23 de Julho - 22 de agosto)

carta da Semana: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada. amor: Procure encontrar mais tempo na sua
vida para estar com as pessoas que realmente ama.
Saúde: Não cometa excessos alimentares.
dinheiro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra
substancial. Não se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos! pensamento positivo: Acredito que o poder da mudança está
dentro de mim. números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

virgem (23 de agosto - 22 de Setembro)

carta da Semana: Cavaleiro de Copas, que significa
Proposta Vantajosa. amor: Os momentos de confraternização familiar estão favorecidos. Não perca o contacto
com as coisas mais simples da vida. Saúde: Procure fazer uma alimentação mais equilibrada. dinheiro: Nada
de marcante acontecerá, o que não significa que se pode deixar levar
pelos impulsos consumistas. pensamento positivo: Acredito que a
vida tem propostas maravilhosas para mim.
números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

Balança (23 de Setembro - 22 de outubro)

carta da Semana: A Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. amor: Os seus familiares precisam de maior
atenção da sua parte. Seja carinhoso. Que o amor esteja
sempre no seu coração! Saúde: Cuidado com possíveis
dores de cabeça. dinheiro: Pode fazer aquele negócio
que tanto deseja. pensamento positivo: A sinceridade domina as
minhas relações com os outros, sei que tenho amigos verdadeiros!
números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

eScorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação. amor: Não descarregue nas pessoas de
quem mais gosta a má disposição. A felicidade é de tal
forma importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: Procure fazer um regime alimentar, só terá a ganhar com isso. dinheiro: Período pouco favorável para contrair empréstimos. pensamento positivo: Encontro a serenidade dentro de
mim. números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO (22 de novembro - 21 de dezembro)

carta da Semana: O Papa, que significa Sabedoria.
amor: Os seus amigos poderão vir a estranhar a sua
ausência, não se afaste deles. Que o Amor e a Amizade
sejam uma constante na sua vida! Saúde: Procure não
fazer muitos esforços físicos, respeite o seu corpo. dinheiro: O seu poder económico terá um aumento significativo. pensamento positivo: Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha
mais sábia conselheira. números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

os homens nos quadros superiores e quando o desemprego
bate à porta é a mais afectada. Segundo informação da
Pordata, as mulheres estão
em maioria na população residente em Portugal, representando, em 2009, 52% da
população total. Em matéria
de matrimónios, as mulheres
portuguesas casam em média
cinco anos mais tarde do que
em meados da década de 1970. Também no nascimento
do primeiro filho, hoje as mulheres esperam mais e são
em média mães pela primeira vez aos 28,6anos. Quanto a salários, as mulheres nos quadros superiores têm,
em média, um ordenado mensal 66% superior ao que
auferiam em 1980, mas ainda 28% inferior à média da
remuneração dos homens. Foi no dia 8 de Março que
festejou-se o Dia Internacional da Mulher no lindo restaurante Caravela, situado no 3991 Boul. St-Laurent.
Foi uma linda festa, e todos gostaram. Parabéns.
Homeopatia /drenagem linFÁtica e
reFlexologia

Licenciada aconselha e ajuda a tratar problemas de
saúde tais como: Problemas de estômago, intestinos, rins, má circulação, pernas pesadas, Hipertensão Arterial, colesterol, diabetes, prisão de ventre, Insónias, stress, menopausa, nervos, ansiedade, falta
de apetite em crianças e adultos, dores de cabeça e
más digestões.

Raul Mesquita
or iniciativa da nova coordenadora do Ensino
da Língua Portuguesa no Canadá e E.U.A.,
Dra. Ana Paula Ribeiro vão decorrer durante os
dois próximos sábados, nas instalações do Centro
de Santa Cruz, que gentilmente facilitou os espaços
e materiais necessários, duas sessões de formação
de professores, que serão sob a responsabilidade do
Dr. Luís de Aguillar, professor convidado de estudos lusófonos na Universidade de Montreal e Docente do Instituto Camões, organismo responsável
pelo ensino do Português - língua segunda em todo
o mundo.
Estas actividades de grande interesse para quem se
preocupa com a aprendizagem da nossa língua materna e a sua expansão junto das novas gerações, procuram nivelar conhecimentos, aprofundando novas
metodologias no campo da educação, visando estabelecer um novo tipo de contacto entre educadores e
educandos, esperando-se por isso a maior afluência
aos cursos por parte do professorado.
A Dra. Ana Paula Ribeiro, há poucas semanas entre
nós, está animada e envidando esforços no sentido
de melhorar quanto possível e dentro das limitações
existentes, o ensino da Língua Portuguesa às crianças, que são, muitas delas, componentes duma terceira geração lusíada, neste paralelo nórdico.
A coordenadora proporcionou já alguns exemplares de livros às escolas dos sábados e programou a
vinda duma representante editorial que em simpática
sessão de esclarecimentos, apresentou as colecções
pedagógicas dedicadas aos jovens, principalmente,
àqueles que iniciam a sua aprendizagem na comunicação oral e escrita.
A preocupação é de suavizar o ensino com a utilização de métodos agradáveis, distractivos e educativos
para a miudagem, de modo a que ir à escola seja um
prazer e não uma obrigação familiar.
Para isso, a Dra. Ana Paula, propôs-se coordenar
a vinda de matérias educativos a preços acessíveis,
para as famílias que assim desejem.
O alvo a atingir é a melhoria do ensino. Porém,
como é evidente, o interesse e colaboração das famílias são indispensáveis, no acompanhamento do
processo escolar.

P

tratamentos de massagens para tirar dores e
para relaxarem, reiki, drenagem linfática e reflexologia (massagem nos pés) e pedras Quentes.com cremes e óleos naturais.

para informações ligue para:
514-274-7842

capricórnio (22 dezembro - 20 de Janeiro)

carta da Semana: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.
amor: Poderá ter de enfrentar uma forte discussão com
um dos elementos da sua família. Seja verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum tempo.
Saúde: O cansaço irá invadi-lo, tente relaxar.
dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em baixo, seja prudente nos gastos.
pensamento positivo: A alma não tem idade, jamais envelhece!
números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

maria irene morais

courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

aQuÁrio (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Groupe sutton - accès inc.

carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão
amor: Não pense que as pessoas são todas iguais, não
descarregue na pessoa que tem a seu lado o que outras
lhe fizeram que o deixou magoado. Seja honesto consigo
próprio, não tenha receio de reconhecer os seus erros e traçar novas
rotas de vida.
Saúde: Procure com maior frequência o seu médico de família.
dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade.
pensamento positivo: Sou leal às minhas convicções!
números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

Agence immobilière
2957 Bélanger E. Montréal QC H1Y 3G4
Esc.: 514.727.7575 Fax: 514.727.9294

Vimont
Cité de la Santé

peixeS (19 de Fevereiro - 20 de março)

Impecável cottage
semi-destacado, três
quartos, cozinha e casa de
banho renovadas
e cave acabada.
Preço $265 000.00

carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza.
amor: A harmonia está neste momento presente no seu
ambiente familiar. Tanto a tristeza como a alegria são hábitos que pode educar, cabe-lhe a si escolher qual deles
prefere!
Saúde: Cuidado com o sistema nervoso, pois está neste momento
com tendência para as depressões.
dinheiro: Não terá problemas de maior nesta área da sua vida.
pensamento positivo: Sorrio mais vezes e dessa forma a minha
vida é mais rica.
números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.
A VOZ DE PORTUGAL
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CLaSSIfICaDoS / NeCroLoGIa

AnúnCiOs A PARTiR DE $7.97*

TEL.: 514-284-1813

*Taxas não incluídas. aplicável a novos anúncios unicamenTe.
Todos os anúncios devem ser pagos com anTecedência, visa ou masTercard.

15 de março de 2011
1 euro = caD 1.372890
seRviços consUlaRes
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
URGÊncias
e seRviços pÚBlicos
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
Cidadania Canadiana 1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque 514.873.2445
Normas do trabalho
514.873.7061
Protecção da juventude 514.896.3100
Revenu Canada
1.800.959.7383
Revenu Québec
514.864.6299

conForT

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

laTino

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

lisBoa

BouTiQues
BouTiQue ana maria
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

514.849.2391

conTaBilisTas
aníBal aFonso, c.g.a.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

denTisTas

dr. THuY Tran
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209-

associaçÕes e clUBes

elecTricidade

Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 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
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
CentroAcçãoSócioCom. 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
RF.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho
514.768.7634
Sp. Montreal e Benfica 514.273.4389

elecTro-luso
225 Gounod

Farmácias

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

iGReJas
Igreja Baptista Portuguesa 514.577.5150
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 450.687.4035

agências de viagens
algarve

681 Jarry Est

514.273.9638

Super
eSpecial
150$ por ano com o seu
logo e informações
no guia comercial

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
Escola privada inglesa, situada em
Côte St. Luc, procura pessoa para
limpeza, a tempo parcial, das 16h
às 21h. Experiente, de confiança,
trabalhadora. Referências e verificação policial necessárias.
Barbara 514-489-5321, ext.238
Procura-se cabeleireira com clientela para um salão de cabeleireira.
514-245-0459
Empregada de balcão, terça, quarta, quinta e/ou sábado e domingo.
das 14h às 20h. 514-844-0223
Les Pavages SV Mormina Inc.,
procura instaladores de «pavéuni» e asfalto com mínimo 3 anos
de experiência. Salário competitivo. vince 514-804-8789
Senhora para cuidar de senhora
idosa em R-D-P. Deve pernoitar. 5
dias por semana ou fim-de-semana. Deve falar francês.
514-274-2000 x 101.

aRRenDa-se

em St-léonard, grande 4 ½ com
estacionamento
subterrâneo
privado. 514-728-6831

Farmácia riTa naccacHe

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

Funerais
alFred dallaire|memoria

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

garagens
alBerT sTaTion service
4209 De Bullion

514.845.5804

mercearia

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

514.385.1484
514.385.3541

empReGos

empReGos
companhia de
paisagismo procura
2 empregados com
experiência em
trabalhos de pedra
(muros e pátios).
Salário proposto de
20$ e mais, segundo
experiência.
tempo inteiro.
em montreal.

contactar david
514-979-5604

Cabeleireira com ou sem clientela.
514-267-2980

venDe-se

Conjunto de cozinha branco, marca Whirlpool Golg (fogão e ventoinha; frigorífico 65x30; lava-loiça;
micro-ondas). Tudo em bom estado, quase novo. 865$. Deve ver.
450-969-1665

viDenTe

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514 278.3956

ST-LÉONARD

esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

5 plex de luxo, 2 x 51/2 +
3 x 4 1/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

mercearia
portuguesa

4701 St-urbain
514.842.3373

monumenTos
graniTe lacroix inc.

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

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

noTários
me. lucien Bernardo
4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

me. eduardo dias

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

ourivesarias
rosas de porTugal
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

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

ROSEMONT

VILLERAY

resTauranTes
cHeZ doval

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

111 St-Paul E.

514.861.4562

solmar

TransporTes
TransporTes BenTo cosTa

514.946.1988

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

Triplex, 1 x 5 /2 + 2 x 3 /2
garagem. Impecável.
1

1

†

maria de lurdes Jerónimo páscoa

†

manuel coelho nunes

†

maria das mercês Bento

†

renaldo Bento

†

manuel Ferreira gonçalves
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1931 - 2011
Faleceu em Laval no dia 14 de Março de 2011, com 80 anos de idade, Maria de Lurdes Mendes Jerónimo Páscoa, natural da aldeia de
São Francisco de Assis, Covilhã, Portugal, esposa de Mário Barroca
Páscoa.
Deixa na dor os(a) seus(a) filhos(a) José Páscoa (Dina Valeri), Norberto Páscoa e Célia Páscoa, seus netos(as) Francisco e Stella, residente em Portugal a sua irmã gémea Mercedes de Jesus (Augusto
Ramos), assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
magnuS poirier inc
222, Boul. des laurentides, laval
514-727-2847 www.magnuspoirier.com
antónio rodrigues
O velório tem lugar amanhã, quinta-feira, dia 17 de Março de 2011,
das 19h às 22h, e na sexta-feira 18 de Março a partir das 9 horas.
Seguir-se-á o funeral, com missa de corpo presente, às 10h, na Igreja
de St-Claude, situada no 80 rue Meunier Est, em Laval. Será sepultada no cemitério de Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal, no dia 9 de Março
de 2011, com 79 anos de idade, Manuel
Coelho Nunes, natural do Raminho, Ilha
Terceira, Açores, esposa de Maria Aldevina
Cardoso.
Deixa na dor a sua esposa, seu filho Manuel
(Antoinetta Ricardi), sua filha Elsa, seus
netos Manuel (Naria), Michael (Claudia),
sua bisneta Alexia, seus irmãos Henrique
e António, sua irmã Ira, cunhados(as),
sobrinhos(as), assim como restantes
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120, Jean-talon este, montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
eduino martins
O funeral decorreu sábado, 12 de Março, com missa de corpo
presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no
Cemitério Le Repos Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal, no dia 7 de Março de
2011, com 59 anos de idade, Maria J. das
Mercês Bento, natural de São Bartolomeu
dos Galegos, Lourinhã, Portugal.
Deixa na dor a sua irmã Perisilia Mercês
Bento, seu irmão Alberto Bento, seus
sobrinhos Miguel e Filipe, suas primas
Helena (Victor Bento), Gina, Nancy,
Stephanie, Maria do Carmo e Odilia Costa,
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120, Jean-talon este, montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
eduino martins
Uma liturgia da palavra decorreu domingo, dia 13 de Março, no
Complexo Alfred Dallaire | MEMORIA. O seu corpo foi trasladado para
o Cemitério de São Bartolomeu, Lourinhã, Portugal.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Março
de 2011, com 60 anos de idade, Renaldo
Bento, natural de São Bartolomeu dos
Galegos, Lourinhã, Portugal, esposo de
Ana Gorette Abreu.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos(a)
Melissa, Andrew e Tony, sua mãe Balbina,
seu irmão Victor, sua irmã Helena,
cunhados(as), sobrinhos(as), assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120, Jean-talon este, montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
eduino martins
O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 16 de Março, com missa de
corpo presente, às 11 horas, na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar no
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

1927-2011
Faleceu em Montreal, no dia 12 de Março
de 2011, com 83 anos de idade, Manuel
Ferreira Gonçalves, natural de Moitas
Venda, Alcanena, Portugal, viúvo de
Lucinda.
Deixa na dor seus filhos Gil (Lina) e Linda,
seu neto Matthew, assim como restantes
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
alfred dallaire | memoria
4231, boulevard Saint-laurent, montréal
514-277-7778 www.memoria.ca
O velório terá lugar hoje, quarta-feira, 16 de
Março de 2011, das 14h às 17h e das 19h
às 22h. O funeral terá lugar amanhã, dia 17, com missa de corpo
presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Será sepultada no
Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associarem na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.
A VOZ DE PORTUGAL
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Portugalíssimo...
uma linda festa familiar

H

á muitas festas e não podemos ir a todas, mas
é importante não esquecer que sem a rádio
Portugalíssimo, perderíamos um importante património, o que eventualmente poderá acontecer, se
continuarmos a não apoiá-la de uma maneira directa
ou indirecta. A Rosa Velosa elogiou Carlos Ferreira
e Arlindo Velosa, porque, sem os seus apoios, Por-

Sylvio Martins

tugalíssimo não existiria, mas também vários outros
comerciantes que apoiam a rádio e muitos deles estavam presentes na festa.

Sábado passado, numa linda noite primaveril, pude
apreciar mais um aniversário da rádio. Durante essa
noite, fiquei muito admirado pela grande evolução
deste programa radiofónico e da sua organização. O

Grupo “Contacto” fez um excelentíssimo trabalho durante a noite.
Vanessa, ainda desconhecida da
comunidade, encantou toda a sala
com uma selecção bastante interessante de música ritmada que agradou toda a sala. Jason Pimentel, a
surpresa da noite, fez vibrar a sala com a sua voz.
Tivemos também o rancho Verde Minho que fez um
grande espectáculo e que também trabalhou bastante
forte para servir o jantar, parabéns. Podemos notar
que a comida foi mesmo boa e a sobremesa, confeccionada pela pastelaria Chez Forcier, foi uma delícia.
Viva o Portugalíssimo e parabéns pelo seu 16º
aniversário.

HigH ScHool oF montreal adult centre
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal

3711 de Bullion, montreal, Qc, H2x 3a2
Tel. 514-788-5937

inglÊS BÁSico
inFormaçÕeS para inScriçÕeS 2011
inglês básico - manhã

Datas:
Hora:

21, 22, 23, 24 de Março
28, 29, 30, 31 de Março
9h00 às 11h00

inglês básico - tarde

Datas:
Hora:

21, 22, 23, 24 de Março
28, 29, 30, 31 de Março
17h00 às 19h00um dos

um dos seguintes documentos (original unicamente) é exigido:
• Documentos de Imigração Canadá / Québec
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana
HorÁrioS daS aulaS de
inglÊS de BaSe de manHã e de tarde
manhã: 4 de Abril a 29 de Junho de 2011
Segunda a sexta: 8h30 às 12h30
Tarde: 4 de Abril a 29 de Junho de 2011
Segunda a quinta: 17h30 às 21h30
custo: 120,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
Inclui os livros necessários
transportes: Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte
Sítio web: www.hsmontreal.ca
A VOZ DE PORTUGAL
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Notícias
em breves
ZeFerino vai apoiar
AbRAnTeS
Zeferino Boal desistiu da
candidatura à presidência
do Sporting para apoiar
abrantes mendes, outro
candidato. entretanto, Bruno de carvalho, outro dos
candidatos, disse ontem
que o adversário pedro
Baltazar “atirou o barro à
parede” ao acusar de “lavagem de dinheiro” os investidores russos no fundo de
50 milhões de euros. Bruno
de carvalho voou ontem
para moscovo, onde hoje
apresenta os investidores
do seu fundo. Bruno de
carvalho afirmou ainda no
aeroporto que tem “99,9%
de ideia” de que o seu treinador “será estrangeiro”.
mourinHo: «não Sei
Se ronaldo Joga»
José mourinho não garante cristiano ronaldo frente
ao lyon. o internacional
português vem de lesão e
o treinador do real madrid
ainda não sabe se pode
utilizá-lo: “só depois do
treino decido se ronaldo
joga”. o técnico português,
que falou em conferência de imprensa, explicou
que não sabe da aptidão
de ronaldo porque não
é médico e, desse modo,
necessita que o corpo clínico diga “que sensações
tem o jogador”. mourinho
não deu muita importância
à história recente entre as
duas equipas e ao facto
de o real não passar aos
quartos-de-final
desde
2003/04: “Todos temos
um passado. o passado
não joga, nem para uns
nem para outros. eu tenho
bons resultados na champions, mas não jogam a
meu favor, tal como os
maus resultados do madrid nos últimos anos tão
pouco jogam contra nós. É
uma partida única, alheia
aos resultados anteriores”. o treinador considera que o encontro com os
franceses poderá marcar
a época. para além disso,
mourinho, que já ganhou o
troféu por duas vezes, está
de olho numa terceira conquista: “esta eliminatória
é importante do ponto de
vista psicológico, porque,
se passarmos, a auto-estima aumenta. os adeptos
começam a aparecer porque começam a sonhar
com a final. Esta partida é
fundamental”. o português
falou ainda do jogador que
mais o preocupa no conjunto adversário: “lisandro é um óptimo jogador,
que conheço bem pela sua
passagem no futebol português. É importante e perigoso, mas o lyon é mais
do que o lisandro. É uma
boa equipa, organizada e
com um bom treinador. o
argentino não jogou na primeira mão e ainda assim a
partida foi muito competitiva. pode jogar no centro
ou nas alas, mas estamos
preparados”.

Nuno golos dá empate na Luz
Benfica não foi além de uma
igualdade com o Portimonense e
somou o seu primeiro empate em jogos
oficiais esta época. A primeira parte foi
pobre e a justificação até é simples: os
encarnados entraram com as reservas;
e o Portimonense é o último classificado da Liga.

O

má qualidade do 1.º tempo, os algarvios recolheram ao balneário a vencer.
Roderick fez um penálti desnecessário
ao colocar mão na bola e Ricardo Pessoa inaugurou o marcador, iam decorridos 28minutos.
As entradas de Gaitán e Salvio no reatamento não fizeram nada por aí além

DeSPorTo
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1ª LIGa - LIGa zoN SaGreS
1-fC Porto
2-Benfica
3-Sporting
4-P. ferreira
5-V. Guimarães
6-Sp. Braga
7-Nacional
8-U. Leiria

65
52
37
33
33
31
31
29

9-Beira-Mar
10-olhanense
11-rio ave
12-Marítimo
13-académica
14-V. Setúbal
15-Naval
16-Portimonense

28
28
27
25
25
21
16
16

reSULTaDoS

PrÓxIMa JorNaDa

Sexta-feira (11 Março)
Beira-Mar 3-1 P. ferreira
Sábado (12 Março)
rio ave 0-0 Sporting
V. Guimarães 1-1 V. Setúbal
Domingo (13 Março)
Nacional 1-1 académica
Naval 0-3 Marítimo
Benfica 1-1 Portimonense
Segunda-feira (14 Março)
U. Leiria 0-2 fC Porto
Domingo (27 Março)
olhanense-Sp. Braga
11:00

Sexta-feira (18 Março)
Portimonense-Guimarães 15:15
Sábado (19 Março)
Sporting-U. Leiria
15:15
Domingo (20 Março)
Marítimo-olhanense
11:00
V. Setúbal-Nacional
11:00
Naval-Beira-Mar
11:00
fC Porto-académica
15:15
Segunda-feira (21 Março)
Sp. Braga-rio ave
13:45
P. ferreira-Benfica
15:45

Taça De PorTUGaL
1ª Mão

V. Guimarães - académica
fC Porto - Benfica

1-0
0-2

2ª Mão

20/04
19/04

LIGa DoS CaMPeõeS 2010/2011
1ª Mão

Jesus colocou as segundas escolhas
por opção, já que “só” Maxi, Luisão e
Javi García é que estavam castigados.
Mas o técnico sabe perfeitamente que
nesta altura a Liga é uma prova secundária para o Benfica, logo decidiu deixar no banco Sidnei, Salvio e Gaitán e
fora da convocatória Roberto, Coentrão, Martins, Cardozo e Saviola.
Carlos Azenha foi à Luz sem Pedro
Silva, castigado, mas com uma vitória
e dois empates (que ontem passaram a
três...) nos últimos três jogos (que ontem passaram a quatro...). Apesar da

na equipa encarnada, que teve problemas com Candeias, Litos e Hélder, o
qual atirou uma bola ao poste aos 75m.
Cinco minutos antes entrou Nuno Gomes para fazer o que tem feito esta época quando joga: golos.
Neste caso um, o do empate, num cabeceamento aos 78m, após lance confuso. Os adeptos ainda pensaram na
reviravolta no resultado, num filme já
visto na Luz nas últimas quatro partidas, mas desta vez o elenco tinha menos qualidade e não houve cambalhota
no marcador...

f.C. Porto: primeira hipótese
de ser campeão é na Luz

empate do Benfica frente ao Portimonense, no domingo, lançou
o cenário. O triunfo do F.C.
Porto em Leiria reforça a
hipótese de os dragões chegarem ao clássico da Luz
com a possibilidade de garantir matematicamente o
título.
Se tanto o Benfica como
os “dragões” ganharem na
próxima ronda, uma vitória

O

portista no clássico assegura o título.
O F.C. Porto recebe a Académica e os
«encarnados» vão a Paços
de Ferreira. Para a equipa
de André Villas-Boas ser
campeã na jornada 25 sem
ganhar na Luz, era preciso
que o Benfica perdesse pontos com o Paços de Ferreira e o F.C. Porto ganhasse
o seu jogo ao clássico. Aí,
chegaria o empate.

Benfica: mau ambiente no PSG,
presidente foi ao balneário

A

poucos dias do decisivo duelo com
o Benfica, o ambiente no balneário
do PSG está longe de ser famoso. Depois
da derrota na Luz, os parisienses empataram no Parque dos Príncipes frente ao
Montpellier e caíram para o quinto lugar
no campeonato, já a sete pontos do líder
Lille. Ora, perante este cenário, o presidente do clube viu-se forçado a reunir
de emergência com o plantel, segundo

escreve o jornal Le Parisien. Robin Leproux desceu ao balneário, exigiu franqueza e o fim das querelas internas. O
PSG defronta o Benfica na quinta-feira
e depois tem o Clássico frente ao Marselha. Esta é uma semana importantíssima para o oponente do emblema da Luz
nos oitavos-de-final da Liga Europa. A
primeira-mão acabou com a vitória do
Benfica por 2-1.

Pinto da Costa e a palhaçada

P

into da Costa criticou violentamente
a alegada agressão de que o vice-presidente do Benfica, Rui Gomes da Silva,
diz ter sido alvo na passada sexta-feira,
no Porto. “Podem simular agressões a
qualquer palhaço, mas nós vamos continuar o nosso destino, que é vencê-los”,

afirmou o presidente do FC Porto na Junta de Freguesia de Rio Tinto. Recordese que o Benfica também já reagiu num
curto comunicado colocado no seu site à
alegada agressão ao seu vice-presidente,
noticiada no sábado pelo jornal A Bola,
dizendo que foi uma “acção cobarde”.
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roma - Shakhtar Donetsk
Milan - Tottenham
Valencia - Schalke 04
Inter - B. München
Lyon - real Madrid
arsenal - Barcelona
Marseille - Man. United
fC København - Chelsea

2ª Mão

2-3
0-1
1-1
0-1
1-1
2-1
0-0
0-2

0-3
0-0
1-3
15/03
16/03
1-3
15/03
16/03

Uefa eUroPa LeaGUe 2010/2011

oITaVoS-De-fINaL

1ª Mão

Benfica - Paris SG
Dynamo Kyiv - Man. City
Twente - fC zenit
CSKa Moskva - fC Porto
PSV - rangers
Bayer Leverkusen - Villarreal
ajax - Spartak Moskva
Liverpool - Sp. Braga

2-1
2-0
3-0
0-1
0-0
2-3
0-1
1-0

2ª Mão

17/03
17/03
17/03
17/03
17/03
17/03
17/03
17/03

LIGa oraNGINa 2010/2011
1-oliveirense
2-Trofense
3-Gil Vicente
4-feirense
5-arouca
6-estoril Praia
7-Leixões
8-Santa Clara

38
36
33
33
32
31
30
30

9-Desp. aves
10-freamunde
11-Moreirense
12-Belenenses
13-Penafiel
14-Varzim
15-Sp. Covilhã
16-fátima

28
27
27
24
22
20
18
18

reSULTaDoS

PrÓxIMa JorNaDa

Sp. Covilhã 2-3 arouca
Belenenses 0-0 Santa Clara
Gil Vicente 3-2 feirense
Varzim 2-2 estoril Praia
fátima 0-0 Desp. aves
oliveirense 1-0 Trofense
Moreirense 2-1 freamunde
Penafiel 1-4 Leixões

Santa Clara 20/03 Varzim
freamunde 20/03 Penafiel
Trofense 20/03 fátima
Desp. aves 20/03 estoril P.
Sp. Covilhã 20/03 Gil Vicente
Leixões 20/03 Moreirense
arouca 20/03 oliveirense
feirense 20/03 Belenenses
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TEMOS VIAGENS PARA TODO O MUNDO
Voos / Hotéis / Carros / Villas

PORTUGAL E AMÉRICA LATINA
Viagens em grupo ou individual
Serviço personalizado

Oferecemos:
• Serviços de tradução reconhecida
• Preenchimento de documentos
• Contentores

VENHAM VISITAR-NOS
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355 Rachel Este • Montreal (QC) H2W 1E8

Tel.: 514.844.3054 • Fax: 514.844.4924
e-mail: jose.alexandre@qc.aira.com
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