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Vem aí
Restaurante Estrela do Oceano
austeridade severa

O

dia 6 de Abril de 2011 ficará gravado na história de Portugal como
um dia triste. Muito triste ver o país cair
nas mãos dos agiotas. Foi nesta data que,
infelizmente, o Governo português teve
que pedir ajuda financeira externa para
conseguir fazer face à enorme dívida do
Estado. O país capitulou, não apenas perante a pressão dos mercados financeiros
interessados nos lucros, mas perante si
próprio.

Já não é a primeira vez que o país pede
ajuda externa para regularizar a sua situação financeira, Já aconteceu em 1977/78
e 1983/85, quando o Fundo Monetário
Internacional (FMI) esteve em Portugal,
mas desta vez não vem só: as condições
do empréstimo e medidas de austeridade serão estabelecidas pela CE (Comunidade Europeia), FMI, e BCE (Banco
Central Europeu). Diz-se que o país poderá receber um empréstimo de 80 mil
milhões de Euros a partir de meados de
Maio, mas, como se costuma dizer: “não
há almoços grátis”. E há mesmo vozes
contrárias na CE alegando que não estão
dispostos a ajudar quem não se sabe governar, é a opinião de alguns deputados
finlandeses que acusam os portugueses
de gastarem aquilo que não têm.
O dinheiro virá acompanhado de um
severo pacote de austeridade que poderá envolver despedimentos no privado
Continuação na página 2

O espaço tornou-se solene,
como numa catedral… Página 7
Eleições legislativas no dia 5 de Junho

Portugal
A

campanha eleitoral, dominada
pela difícil situação económica
do país, termina com as eleições legislativas no dia 5 de Junho.
Em suspenso está a vida piramidal
portuguesa, o último a governar rebenta o balão. Cada Chefe Executivo
público e privado deve reconhecer
responsabilidades. Na minha opinião
alimentar uma árvore forte é o trabalho de muitas primaveras. Muitos sonhos plantados num vaso, incapazes
de crescer, milhares de trabalhadores
jovens ou menos jovens com esperanças depositadas nas entrevistas obti-

das em empresas não deram em quase a subir.
nada: o desemprego já atingiu 11%,
Portugal tinha uma estrutura empreestágios não remunerados, contratos sarial intermédia a base de pequenas
temporários, trabalhos em part-time, empresas familiares, que a comunidade
adolescentes cujo padrão de vida é económica europeia e o governo portumantido à custa dos pais.
guês da época pagou para que fossem
Quantos sacrifícios são necessários fechadas, produtos nos quais Portugal
mais?
era tradicionalmente forte, pesca, saFoi num governo conjunto do Durão patos, têxteis, mobiliário, estaleiros
Barroso e Paulo Portas em 2004 que navais, etc. Passou quase tudo a ser im2000 foram
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Apologia
de Sócrates II

A verdade? Safa!

C

reio ter feito o suficiente nesta vida para merecer, no Além político uma recompensa superior: em lugar de empresas portuguesas, poderei
aspirar a um posto na Siemens ou na Volkswagen,
sentado à direita do Conselho de Administração.
Os mortos vão para o céu, os mortos políticos vão
para CEO.

O

Não sei, ó cidadãos de Portugal, de que modo tereis
sido afetados pelos meus acusadores, mas previno-vos
de que nada do que disseram é verdadeiro. É certo que
a acusação foi feita na Assembleia, onde a verdade deve
ser utilizada com parcimónia, mas tudo o que a oposição afirmou sobre o PEC 4 é falso, como, aliás, é facilmente demonstrável: a oposição não pode saber o que
é o PEC 4 uma vez que Teixeira dos Santos, que o concebeu, também não sabe.Fui, como sabeis, acusado de
corromper a juventude e de introduzir novos cultos na
República. Ambas as acusações são falsas. O aumento
do desemprego, do trabalho precário e dos estágios não
remunerados não corrompem a juventude, antes a formam. O desemprego estimula a imaginação, o trabalho
precário fortalece o carácter e os estágios não remunerados enriquecem o currículo do trabalhador - que, com
a experiência adquirida nesse estágio não remunerado,
mais facilmente conseguirá encontrar outro estágio não
remunerado. A acusação de ter introduzido novos cultos
também não é verdadeira. O culto dos mercados está
longe de ser novo. Há anos que rogamos aos mercados
e celebramos sacrifícios em seu nome. Eu só tornei os
sacrifícios mais frequentes. E menos eficazes. Os meus
acusadores dizem ainda que são mais sábios do que eu,
e que desempenharão melhor as minhas funções. No
entanto, é facto conhecido que, quando visitei o oráculo
de Berlim, a pitonisa afirmou que não havia ninguém
mais sábio. Quanto mais não seja porque não suponho
saber aquilo que não sei. Por exemplo, sei que nada sei
de inglês técnico.Quanto à morte política que me foi decretada, ó cidadãos, não a temo. O temor da morte política constitui falsa sabedoria, porquanto se baseia numa
pretensão de conhecimento, e não em conhecimento
verdadeiro. Ninguém sabe o que acontece após a morte
política - logo, não sabe o que temer. A morte política só
pode ser uma destas duas coisas: ou o morto deixa de ter
existência política, ou a morte política é a migração deste lugar para outro, onde estão outros mortos políticos.
Se o morto deixa de ter existência política, em princípio
passa a ter existência empresarial, e pode ir para a Mota
Engil, como Jorge Coelho, ou para a Lusoponte, como
Ferreira do Amaral - dois defuntos aos quais a morte
política deu destino semelhante. Nesse caso, creio ter
feito o suficiente nesta vida para merecer, no Além político, uma recompensa superior: em lugar de empresas
portuguesas, poderei aspirar a um posto na Siemens ou
na Volkswagen, sentado à direita do Conselho de Administração. Os mortos vão para o céu, os mortos políticos
vão para CEO. Se a morte política for a migração de um
lugar para outro, tenho ainda menos razões para temer o
meu fim. Cavaco Silva, que estava politicamente morto
em 1995, migrou para a Presidência da República ao
fim de apenas dez anos, e o seu lugar fica vago daqui a
quatro. Outras hipóteses de migração para mortos políticos são o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados ou a Presidência da Comissão Europeia. Haverá
destinos mais terríveis.

O conselho, convenhamos, à primeira parece avisado. Sensato, honesto, elevado, digníssimo, apetece
mesmo dizer. Eu próprio, devo confessá-lo, estive
quase, quase a tomá-lo por bom. Acontece, lamento
dizê-lo agora que caí em mim, que não é conselho
que, em política, se dê a um amigo (admitindo, por
ora, que tal coisa existe em política).

Ricardo Araújo Pereira

Mas já é tempo de nos retirarmos: eu para a morte política, vós para a vossa vida. Qual das duas é a
melhor sorte, só Zeus saberá. Ou os mercados, pois
podem mais que Zeus.
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que pede, Sr. Presidente, não é um pacto de
regime. O que o Sr. pede é que mudemos de
povo.
“A campanha eleitoral deve ser uma campanha de
verdade e de rigor. Ninguém deve prometer aquilo
que não poderá ser cumprido. Este não é o tempo de
vender ilusões ou falsas utopias.”

São os factos, Sr. Presidente. São os factos que o
demonstram. E perante os factos, perdoe-me a impertinência, pouco interessa o que o Sr. possa pensar.
No princípio era uma licenciatura, estão recordados?
Assunto obviamente menor sobre o qual alguns radicais quiseram montar um circo e um julgamento de
carácter. Balelas, respondemos nós. O dito não tem a
ver com as calças e o homem tem coragem e determinação de sobra. Por que raio havemos de censurarlhe uma história mal contada?
Mas nem é preciso recuar até ao princípio dos tempos. Há pouco mais de um ano, alguém (a quem também tenho os meus momentos de ingenuidade - a
história tarda em fazer justiça) teve a ideia temerária
de fazer da Verdade um lema político. “Política de
Verdade”, dizia ela. Que rumávamos ao abismo e
que, indignidade das indignidades, íamos para o abismo já de tanga. Que não havia cheta para aeroportos,
que não havia massa para TGV’s, que o apertar do

Pedro Norton

cinto era uma inevitabilidade. Estão lembrados do
tratamento que lhe demos, não estão? É verdade que,
habituados a brandos costumes, na hora das grandes
decisões, não a mandámos internar. Mas tratámo-la
como se tratam todos os maluquinhos que ciclicamente anunciam o fim do mundo. Não lhe passámos
cavaco e voltámos a lançar-nos, já seguia o País em
plano francamente inclinado, nos braços de quem
prometia o céu na terra, o aeroporto em Alcochete e
o TGV um pouco por todo o lado. Eu sei que custa a
crer mas não passaram ainda dois anos!
Ainda agorinha, Sr. Presidente, ouvi na rádio o homem a dizer que tudo isto é um exagero. Que não
há de ser nada. Que o País não reclama a ajuda de
ninguém. Quer mais animador, Sr. Presidente? Quer
mais provas de determinação e coragem? Quer ilusão
mais doce? Para que quer o senhor que alguém nos
venha importunar com essa tal de Verdade? Para que
insiste o senhor para que saibamos a cor do futuro
que nos espera? Para que reclama o senhor para que
nos digam que o PEC 4 acabará mesmo por vir. E que
com ele virá o 5 e o 6. Para que quer que saibamos,
ainda só agora começou o mês de abril, que acabará
o subsídio de férias e, logo a seguir, o de Natal? Para
que quer o senhor que nos expliquem que vamos trabalhar mais, receber menos e esquecer de vez esse
sonho arqueológico que é o de um emprego para a
vida?
O que reclama, Sr. Presidente, não é um programa
político. O que pede, Sr. Presidente, não é um pacto
de regime. Não é sequer, coisa já de si pouco higiénica, um simples hara-kiri político. O que o Sr. pede é
que mudemos de povo. Pois é. Lamento maçá-lo mas
o Inferno somos mesmo nós.

Vem aí austeridade severa

Augusto Machado

Continuação da página 1
e, eventualmente, no Estado, privatizações e, claro,
aumento de vários impostos e possível redução nas
pensões.
Olli Rehn, comissário europeu dos Assuntos Económicos, avisa que a prioridade número um é equilibrar
as contas públicas. E em segundo lugar, crescimento
e competitividade, manter a solvência do sector financeiro e, para tal, pede aos partidos políticos em
Portugal para rapidamente concluírem um acordo sobre o programa de ajustamento – formarem um novo
Governo com a capacidade de adoptar totalmente as
medidas de consolidação orçamental.
Este pedido de ajuda externa é uma demonstração
de algumas realidades em que o país tem vivido anos
afio, sem se aperceber da gravidade da situação, ou
se o sabiam fizeram de conta - foram caminhando
alegremente contra a parede, certos, como é hábito,
de que alguém os salvaria do violento embate. Pura
ilusão! Consequência: como fomos incapazes de nos
governar agora temos que aceitar as consequências e
implementar as ordens que vêm do exterior – porque
passámos a responsabilidade para os outros.
Os custos, brutais que serão um peso para as ge-

rações vindouras, obriga-nos a pensar na realidade:
o modo de vida que os portugueses têm vivido nas
últimas décadas acabou – “terminou a lua de mel”.
É bom que as pessoas se mentalizem que nada será
como dantes. E se por acaso voltar a ser, podem ter
a certeza: voltaremos a ser comandados a partir de
Bruxelas. O Governo, seja ele qual for, não passará
de um mero tabelião da Comissão Europeia, ou de
quem tiver mandato de Bruxelas para ditar o rumo
do país.
Mais uma vez mencionamos o dia 6 de Abril de
2011, data que terminou o sonho (ilusório) que alimentou a mente de muitos compatriotas: não é possível viver eternamente acima das nossas possibilidades. Mais tarde ou mais cedo a conta chega. E, quase
sempre, muito pesada... Alguns, caprichosamente,
dirão: Oh!, vendem-se os anéis e ainda ficam os dedos... Mas fica também uma enorme revolta, tristeza
e depressão quando perdemos o nosso emprego, o
carro, a casa, vemos todos os nossos bens a serem
empenhados e a serem vendidos em hasta pública.
Agora, o que todos temos a fazer é: darmos o melhor de nós próprios para ultrapassarmos as dificuldades gigantescas que temos pela frente.
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Notícias
em breves
Cirurgias seguras
O cirurgião Castro e Sousa,
dos Hospitais da Universidade de Coimbra, realça
os “aperfeiçoamentos técnicos” que permitiram nos
últimos anos uma redução
dos índices de mortalidade
na cirurgia do fígado. Hoje,
“a cirurgia do fígado na patologia benigna pode fazerse já sem mortalidade”.
Nobre
candidato pelo PSD
O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, anunciou na
sua página do Facebook que
Fernando Nobre – candidato
independente às últimas eleições presidenciais – vai ser o
cabeça-de-lista do partido por
Lisboa nas legislativas de 5
de Junho e simultaneamente
candidato à presidência da
Assembleia da República. No
mesmo comunicado, Passos
Coelho adianta que Nobre
aceitou integrar as listas a
deputados do PSD como
independente na próxima legislatura e que este “não se
assumiu nunca contra os partidos políticos”. Através das
redes sociais, Nobre explicou
que aceitar o convite do PSD
foi uma decisão difícil de tomar porque pode ser incompreendida, garantindo que irá
manter a sua “autonomia e
independência”.

colabore com o
nosso jornal

Portugal aumenta
uso de renováveis
P
ortugal foi dos Estados-membros
da União Europeia (UE) a registar
um dos aumentos mais significativos
da percentagem de energias renováveis
no total de energia consumida entre

1999 e 2009, que numa década subiu
de 13,4% para 19%. Os números foram
revelados pelo gabinete oficial de estatísticas da UE, o Eurostat.

3

Apesar da evolução, a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) recomenda a Portugal que “acabe progressivamente”
com todos os mecanismos de apoio às
tecnologias renováveis à
medida que estas se tornem competitivas face
aos combustíveis fósseis, “tais como a eólica
onshore e a biomassa”.
Segundo a OCDE, o
País deveria ainda alargar os impostos relacionados com o ambiente
como forma de ajudar a
consolidação orçamental. Numa última recomendação, a OCDE diz
que Portugal deveria liberalizar completamente o mercado da
electricidade, acabando com a última
tarifa regulada que resta para clientes
finais, para os domésticos.

Famílias começam a
cortar no pediatra
A
Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) estima que as famílias
comecem a cortar nas consultas médicas das crianças e alerta que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) deve
preparar-se para um acréscimo destes
utentes. “É expectável que aconteça

NOTÍCIAS

[o corte das famílias], sobretudo nas
consultas de pediatria em consultórios
privados, que implica um dispêndio
económico maior, comparativamente
aos serviços do SNS”, afirma a presidente da secção de pediatria social da
SPP, Deolinda Barata.
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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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Os Açores e as suas gentes

Incidentes sísmicos
abalam a Terceira

António Vallacorba

T

Com o apoio da sinopse de efemérides

remores de terra na Terceira rebentam fogos em
14 de Abril de 1761 por detrás dos Picos Gordos.
A furna do enxofre que existe no centro da Ilha
Terceira, entre pastagens, lançando fumo, gases e
enxofre, havia cessado o seu movimento em 1760,
indício certo de explosão próxima. E, de fato, em 22
de Novembro começaram as oscilações, continuando
até 14 de Abril seguinte em que a ilha tremeu como
nunca e assim continuou, com pequenos intervalos,
até o dia 17 em que rebentou o fogo com estrondos
subterrâneos que se confundiam com descargas de
artilharia. A lava correu por baixo do chão arrojando terra até ao sítio do Mistério Velho, e aí explodiu, à distância de uma légua dos Biscoitos, durando
oito dias a corrente de lava, lançando ao ar pedras
de extraordinária grandeza e chuveiros de areia que
abrangiam a ilha toda. Os furgões dos Biscoitos, que
fica perto, foram abandonados pelos habitantes; a
explosão produziu três correntes de lava; a primeira,
de 100 braças de comprido por 30 de largo, parou
num lugar a que chamaram de ’Chama’, que ficou
fumegando por alguns anos
; a segunda corrente
de lava que teria 1.000 braças de comprimento por
30 de largo, chegou até onde se chama o ’Tamujal’; e
a terceira corrente, para norte, foi parar uma parte ao
sítio do ’Vimeiro’, e outra foi dar ao ‘Juncalinhao’,
invadindo um arrabalde dos Biscoitos, onde destruiu
27 casas, e parou perto da igreja.
Ninguém morreu, por os moradores se haverem
afastado a tempo, pela prevenção
dos primeiros abalos que, como aviso natural, costumado, os pôs em fuga, receando o que se deu.

Cavaco avisa
Autonomias

O

Presidente da República, Cavaco Silva, reiterou
hoje que “os sacrifícios têm de ser repartidos
por todos” e sublinhou que ninguém se pode “eximir
ao contributo necessário” para o país vencer “as adversidades do presente”. “O momento que atravessamos é de unidade e de coesão. Vivemos tempos em
que os sacrifícios têm de ser repartidos por todos, em
que ninguém pode ter a pretensão de se eximir ao
contributo necessário para vencermos as adversidades do presente”, afirmou Cavaco Silva, durante a cerimónia de posse dos novos Representantes da República para os Açores e para a Madeira. Dirigindo-se
aos novos Representantes - Pedro Catarino (Açores)
e Irineu Cabral Barreto (Madeira) -, o Presidente da
República afirmou que são “garantes da coesão nacional nas regiões autónomas”.
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O FMI nos toiros com
o Tio Anacleto
A

cabeça do Tio Anacleto anda numa barafunda. Morador numa freguesia rural da Praia
da Vitória, reformado da lavoura, há cerca de um
mês que desatina por causa de um tal de FMI.
O Tio Anacleto, casado com a Dona Francisquinha
para mais de meio século, desespera com o receio de
lhe irem à reforma. É pobre, sempre pagou as suas
dívidas e esta coisa da vinda do FMI a Portugal está a
fazer-lhe chegar a mostarda ao nariz. No café do largo da freguesia, os companheiros de cartas e de dois/
três copos, estão sempre a chatear-lhe com a história
de que parte da sua já parca reforma irá parar às mãos
do FMI.

Homem do campo, à antiga mesmo, o Tio Anacleto
não liga peva à política e a micro e a macro economias interessa-lhe tanto como arranjar um pente – é
calvo desde que saiu da tropa. Está farto de dizer aos
colegas de horas mortas mas nunca secas: “vocês são
uns toleirões, este tal de FMI é como o Pai Natal,
não existe de verdade”.
O problema é que está sozinho contra as opiniões de sete ou oito. E, como a razão está do lado da
maioria, volta sempre para casa a pensar, sem nunca
compreender, em especulações financeiras, vontades
dos mercados, falta de liquidez e dívidas públicas. E,
para piorar o dilema, a esposa, Dona Francisquinha,
não está para ser azucrinada na horas sagradas da maratona de telenovelas da TVI. Com os dois filhos há

João Rocha

muito emigrados para a América, resta-lhe ir para o
quintal fumar uns cigarritos e dar festas ao cão.
Está, porém, firme no pensamento que o FMI tem
de possuir um rosto, por muito feio que o pintam. E
se for um homem que se preze, o que à partida está
garantido por tanto falarem dele, certamente irá procurar o Tio Anacleto para se apresentar e trocar umas
ideias. A noite, está como aquela cidade dos “states”
que nunca prega olho. As insónias acabam por se
aliar no alinhavamento das sugestões que pensa fazer
a este FMI. De caras, o tio Anacleto vai acusá-lo de
não ter nome de gente. A seguir, irá dar-lhe uma lista
de nomes de vizinhos que têm muitas mais poupanças do que o Tio Anacleto.
Se o FMI aparecer na Terceira lá para Maio, tem
uma táctica infalível para lhe dar a volta. A ideia é
levá-lo a uma toirada e enfiar-lhe, de forma valente, no quinto toiro Se o estômago e fígado resistirem
ao duro teste, a única alternativa é convencê-lo (nem
que seja com umas bofetadas na cara e a pegá-lo pelo
cu das calças) a entrar numa gaiola para explicar aos
simpáticos animais que por lá andam o verdadeiro
significado do mercado especulativo.
É desta forma fácil que o Tio Anacleto pensa dar
FIM ao FMI. A sua reforma fica salvaguardada e até
parecerá um verdadeiro político quando explicar a
façanha no café.

Berta Cabral quer “autoridade
devolvida aos professores”
A
presidente do PSD/Açores considerou sextafeira necessário “que se devolva a autoridade
aos professores no sistema educativo”, defendendo
uma acção que “deve assentar numa moldura legal
que permita o exercício dessa autoridade num cená-

Mais autonomia só com
mais controlo da dívida

P

edro Passos Coelho reservou que não tem uma
visão desconfiada das autonomias. Não existe
reserva quanto ao aprofundamento da autonomia.
Dirigindo-se a Alberto João Jardim, admitiu que a
actual autonomia pode e deve ir mais longe na Madeira e nos Açores. Isto tendo dois limites: a unidade
nacional e a percepção de que mais autonomia corresponde a mais responsabilidade. “Querem mais autonomia, têm de ter mais controlo da dívida”, disse,
sendo aplaudido pelo congresso.
rio de envolvimento entre toda a comunidade escolar,
nomeadamente envolvendo as famílias dos alunos”,
referiu ao início da tarde.
A líder social-democrata visitou as escolas Tomás
de Borba e Vitorino Nemésio, na ilha Terceira, numa
ronda “para auscultar os conselhos executivos e conhecer os problemas que vivem, não ao nível das insA VOZ DE PORTUGAL

talações, mas inserindo essas questões num sistema
educativo que encerra atitudes e acções de modo a
conduzir as escolas ao melhor aproveitamento. Mas
um aproveitamento que não seja meramente estatístico, mas sim de formação efectiva”, afirmou.
“Falta trazer as famílias às escolas, tornando isso
apelativo e fazendo com que os pais compreendam
que têm de se envolver a todos os níveis na educação e na formação dos seus filhos”, avançou Berta
Cabral, que quer ver os estabelecimentos de ensino
“como verdadeiros centros inter-geracionais, que
permitam uma formação ao longo da vida da comunidade em que se inserem. Essa é uma meta de um
governo PSD”, referiu.
Sobre a integração do ensino artístico nas escolas,
a social-democrata defende “escolhas que satisfaçam
cada uma das realidades. Na Escola Tomás de Borba
funciona bem esta integração numa escola, mas se
em Ponta Delgada e na Horta os conservatórios também funcionam bem e apresentam bons resultados
então que se mantenham igualmente esses princípios.
Não faz sentido adoptar um modelo único perante
situações que não são idênticas, e aqui em Angra é
visível o bom aproveitamento que se faz das instalações disponibilizadas face a um currículo diferente”, considerou. Questionada pelos jornalistas sobre a
questão da avaliação dos professores, que se mantém
para já na região, Berta Cabral não vê “nenhuma razão para que os Açores adoptem diferentes práticas
face ao todo nacional, até porque somos cidadãos do
mundo e de uma Europa unida e a autonomia deve
fazer com que nos integremos de forma aproximada
a um sistema educativo que é cada vez mais global,
não de modo a que nos isolemos. Penso que as alterações actuais devem ser extensivas à região, conforme
um percurso que está a ser seguido a nível nacional”,
concluiu.
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Esta semana,
agradece-se aos
voluntários

A

Semana da acção benévola quer tornar homenagem aos milhares Quebequenses que dão do seu
tempo a uma causa que os inspira. Até sábado, os voluntários serão honrados harmoniosamente por toda
a parte pelas várias actividades organizadas ao Quebeque. As últimas estatísticas indicam um aumento
constante do número de voluntários ao Quebeque, e
também o número de horas efectuadas. Quase dois de
cada cinco Quebequenses dizem ter efectuado serviços voluntários. A presidente da Federação dos centros de acção benévola do Quebeque, Lise Proteau,
explica além disso que os organismos devem doravante adoptar de novas práticas em matéria de recrutamento de voluntários. O objectivo é aproveitar do
cesto potencial de voluntários, os novos reformados.

Duas peças em
honra do casamento
do príncipe William

coordenação de miguel félix -

Michael Applebaum torna-se
o nº 2 da Cidade de Montreal
S

erá necessário doravante falar da administração
Tremblay-Applebaum. Depois de ter dirigido
sozinho durante um ano e meio, o Comité executivo da Cidade de Montreal, o presidente da câmara
municipal Gérald Tremblay ter passado a tocha da
presidência ao seu fiel tenente, Michael Applebaum.
Como na época de Frank Zampino, o novo presidente herdou a responsabilidade das finanças, além de
continuar a ocupar-se de urbanismo e das relações
com as freguesias.
“É muito orgulhoso e muito honrado, declarou,
numa conferência de imprensa na Câmara Municipal. Haver decisões corajosas e difíceis a tomar,
nomeadamente sobre os regimes de reforma.” No
âmbito da remodelação anunciada a esta ocasião,
dois novos elementos fazem a sua entrada no Comité
Executivo.

Avril 2011
1/2 page
cmyk
Um antigo,
Richard
Deschamps, é promovido como

Vice-Presidente e herda os serviços em relação aos

Duas peças de colecção de 25 ¢ e de 20 dólares canadianos foram produzidas em honra do casamento, do
príncipe William e Catherine Middleton (29 de Abril)
e apresentadas a Ottawa. A peça de 20 dólares, realizada pela “Moeda Real Canadiana” em prata pura
a 99,99%, um lado da moeda apresenta um retrato
do jovem casal sob o qual se encontra um cristal de
Swarovski, azul de safira, simbolizando a safira de 18
quilates que orna o anel de compromisso oferecido
pelo príncipe William à Kate em Outubro passado.
No outro lado, um retrato gravado,da avó de William,
a rainha Elizabeth II. A peça de 25 ¢ é feita de aço revestida de níquel. De um diâmetro de 35 milímetros,
é ornada de uma reprodução em cor do casal sobre
uma face, e um retrato da rainha Elizabeth sobre a
outra face. A peça de 20 dólares foi editada 25.000
exemplares e vendidas ao preço de $104,95 dólares
canadianos. A de 25 ¢ não tem tiragem limitada e é
vendida ao preço de $25,95 dólares. A “Moeda Real
Canadiana” é reconhecida como uma das companhias de moeda mais importantes e mais polivalentes
no mundo. Propõe qualquer gama de produtos especializados e dos serviços à escala internacional.
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cidadãos. É ele que ficará uma das figuras mais familiares da administração, o que terá a tarefa de convocar regularmente conferências de imprensa sobre a
limpeza e a operação de tiragem de neve.
Alan DeSousa, perde a responsabilidade das finanças e conserva o processo do ambiente. A sua colega Manon Barba trocou igualmente o processo do
transporte contra o menos prestigioso, dos desportos
e lazeres. Estas decisões não são “regressões”, asseguraram com vigor o presidente da Câmara Municipal Tremblay, que apresentou estes mandatos como
“excessivamente importantes e exigentes”.
Manifestamente sereno, o Sr. DeSousa apresentouse como “um batedor designado”, um soldado leal
pronto para ir defender todos os processos quentes
que lhe confia o seu patrão.
“Vejo aquilo como uma oportunidade, vou ter do
fun”, assegurou.

Novo!
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ilimitadas
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ilimitadas
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ilimitadas
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ilimitadas

Ottawa prepara-se
à vinda do casal

T

urismo de Ottawa congratula-se da visita na capital do casal principesco da Grã-Bretanha, no
próximo, 1 de Julho. Tratar-se-á da primeira viagem
oficial ao estrangeiro, do casal príncipe William e
Catherine “Kate” Middleton. Karen Squires, do Turismo Ottawa, espera que os jovens casados atraiam
mais visitantes que as 350.000 pessoas que se deslocaram para ver a Rainha Elisabeth II o último ano.
Espera-se ver muitos jovens, devido à idade do casal e a efervescência já marcada sobre os meios de
comunicação social. A delegada comercial do “Hotel O Lorde Elgin”, Maxine Lapointe, confessa que
o telefone não para desde que foi anunciada a visita real a Ottawa em Julho. Sublinha que é contudo
impossível reservar um quarto, porque o hotel afixa
já completo. O Director Geral John Jarvis do “Hotel
Westin”, nota um aumento de reservas de 15 % a 20
% comparativamente ao último ano. O casamento do
filho mais velho, do príncipe Charles e de Lady Diana, com Kate Middleton será celebrado na Abadia
Westminster, em Londres, no próximo 29 de Abril. A
visita do casal ao Canadá é prevista do 30 de Junho
ao 8 de Julho e incluí, para além da região da capital
nacional, Alberta, os Territórios do Noroeste, a Ilhado-Principe-Eduardo e Quebeque.
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O direito à imaginação é livre (2)
Hélio Bernardo Lopes
Miguel Sousa Tavares costumava apontar José Narciso da Cunha Rodrigues como o causador de todos
os males do nosso Sistema de Justiça, mas também
ele reconheceu já que essa sua ideia está hoje completamente ultrapassada. No fundo, e nos termos do
que se vai vendo e ouvindo, a grande verdade é que
não surge ninguém, nem as essenciais condições,
para levar o referido sistema a um funcionamente eficaz e que consiga ter crédito junto dos portugueses.
Hoje, conhece-se já bem, e pela voz de Mário Soares, as razões de Portugal ter pedido para aderir à Europa, e o que já todos reconhecem nos dias de hoje.
E não deixa de ser verdadeiramente espantoso que
os portugueses nunca tenham sido escutados sobre
tal adesão e sobre as sucessivas perdas de soberania
que a mesma, progressivamente, foi acarretando.
Uma autêntica miragem, que poucos se determinaram a olhar com a atenção devida, mormente à luz
da realidade histórica, naturalmente inamovível. Segundo uma tal atitude, as armas nucleares da GrãBretanha e da França passariam a ser da União Europeia… Nem se pensou na razão histórica e lógica
do Comandante Supremo da OTAN ser sempre um
oficial-general norte-americano: o facto de só um
tal militar poder planear à luz de todo o armamento
disponível por parte dos Estados Unidos. O mesmo,
pois, que teria de dar-se com uma qualquer estrutura
militar europeia, uma vez que só a Grã-Bretanha e
a França dispõem de armamento nuclear. Um sonho
construído sobre o joelho, como hoje se pode já ver,
e completamente à revelia da generalidade dos povos
europeus. Não foram, pois, os portugueses que nos
atiraram para o atual vespeiro, de onde, com o euro,
nunca mais sairemos, mas a generalidade dos políticos portugueses, com as mui raras exceções do PCP e
do CDS/PP a dada altura. Claro está, como qualquer
português sabe por experiência pessoal, que ninguém
se levanta pela manhã e dizendo para o espelho: eu
sou europeu! Foi um tema completamente ausente
da vivência diária dos cidadãos, que realmente embandeiraram em arco, mas por via dos dinheiros inicialmente aqui chegados. O tempo em que com uma
manada se recebia por dez… Ouro sobre azul, mas
com as consequências que hoje se podem observar.
E tudo, claro está, sem que ninguém soubesse… Mas
mesmo ninguém! Também não deixa e causar admiração que já hoje tantos falem na possibilidade de os
comunistas, talvez mesmo os bloquistas, poderem
exercer funções governativas, quando, por décadas,
se pôde ver o Partido (designado de) Socialista tomar
para seu permanente rival supremo o PCP, ao mesmo
tempo que, em sucessivas revisões constitucionais, ia
desmembrando todo o seu ideário presente na Constituição da República. O seu fiel aliado de Governo,
embora em sucessivas alterações na governação, passou a ser o PSD ou o CDS/PP!!
Mas a verdade é que ruiu o socialismo real na antiga
União Soviética, o que criou o caricato que hoje se
pode ver, e que é apregoar o socialismo (democrático), mas continuar a ceder em (quase) tudo aos interesses neoliberais. E escrevo quase tudo, porque este
Governo ainda se bate contra a atual direita política
– PSD e CDS/PP – na defesa do Serviço Nacional

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

de Saúde, universal e tendencialmente gratuito, do
Sistema Pública de Educação e da Segurança Social
Pública. É o que resta e diferencia PS e PSD.
Tudo isto, como facilmente se percebe, foi coisa
estritamente nossa, mas a grande verdade é que sobreveio a crise neoliberal de origem norte-americana.
Foi este acontecimento que permitiu descobrir os mil
e um casos que surgiram em torno de instituições
bancárias diversas, hoje já no domínio dos Tribunais,
mas de cujo resultado final quase todos os portugueses duvidam. Ninguém tem dúvidas de que tudo, ou
praticamente tudo, ficará a anos-luz do resultado final, com as essenciais adaptações, do caso Maddof.
E neste aspeto há um dado deveras relevante, mas
de que quase ninguém fala: ninguém, no domínio da
grande comunicação social, quase fala destes casos,
nem se determina a esmiuçá-los… Tudo, pois, ao
contrário do que se deu com aquelas mil e uma mentiras com que se procurou atingir, a um ritmo quase
diário, o atual Primeiro-Ministro. Tudo era, afinal,
nada. Um caso que logo me traz ao pensamento as
mil e uma acusações a Jorge Nuno Pinto da Costa e
ao clube que dirige: este dominava o Mundo, controlando árbitros, FIFA, EUFA, sabe Deus que mais.
Um verdadeiro semi-deus! Ou antes, dois: ele e José
Sócrates. Bom, há sempre que, ao menos por conveniência, acredite em tais historietas.
E foi a crise neoliberal, criada a quase todo o Mundo pelos colegas ideológicos dos dirigentes da nossa
direita política, que fez com que, num ápice, o défice
e o endividamento tenham atingido os valores que se
conhecem. Ou antes, os de até há um mês atrás.
Alguém teria de pagar pela bombeirística ação do
Estado em defesa da liquidez bancária – vinte e sete
mil milhões de euros – e pelas diversas medidas de
apoio social destinadas a minimizar o sofrimento dos
portugueses, criado, precisamente, pela crise neoliberal oriunda dos Estados Unidos e por via dos correligionários ideológicos da nossa direita política.
Obviamente que o atual Governo, tal como o seu
Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, o que
tentaram foi navegar à vista, até porque muito da crise que nos foi imposta era desconhecido. E tentaram,
à luz dessa necessidade, minimizar os estragos aos
portugueses e às suas famílias. Fizeram bem? Bom,
em minha opinião, sim, desde que coloque de lado a
procura de outros caminhos realmente muito distintos dos praticados na União Europeia. De resto, foi
essa a razão para o apoio generalizado desta estrutura
e dos seus membros ao tal PEC IV, mas que ontem
mesmo o Primeiro-Ministro mostrou à jovem Sandra
que era simplesmente o PEC III.
Mas o Primeiro-Ministro explicou mais: por exemplo, que informou sempre, nas vezes anteriores, tal
como nesta, o Presidente da República, mas a posteriori. E é minha convicção que se tivesse primeiro
informado os partidos políticos e com eles tentado
negociar, sempre a oposição se teria recusado a dar
o seu aval, alegando o que haviam escutado no discurso presidencial da tomada de posse, ou seja, que
se havia atingido os limites aceitáveis para pedir sacrifícios. De resto, foi possível ver este mesmo comportamento com o caso da avaliação dos professores:
mero eleitoralismo populista.
Um dado é certo: o Primeiro-Ministro, sozinho e ao
longo de duas semanas, até com a garantia pública da
União Europeia, sempre se mostrou aberto a negociações, salientando que o que havia sido aprovado
eram linhas gerais, susceptíveis de serem moldadas
na sua materialização. Mas o que poderia fazer José
Sócrates com um PSD de Pedro Passos Coelho que
recusou o tal PEC IV – PEC III, afinal – sob o argumento de que era demais, para logo dizer em Bruxelas que o aceitava, e nos Estados Unidos que só
o recusara por ser pouco? Bom, José Sócrates, em
boa verdade, sozinho, não podia fazer nada, porque
A VOZ DE PORTUGAL

o desejo de alguns de chegar ao poder pesou incomensuravelmente mais que a defesa dos interesses de
Portugal e dos portugueses.
Dizem agora por aí que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, ou ao tal FEEF, não tem qualquer
diferença face ao que hoje se passa. E dão mesmo
como exemplos os dois casos portugueses anteriores.
Bom, se assim fosse, Mário Soares seria um brincalhão, porque teria recorrido ao FMI quando se o não
tivesse feito a coisa não teria tido grande mal ou diferença. Nem, aliás, aconteceu aos portugueses o que
quer fosse, porque era toda a gente a bater palmas…
Mas a grande verdade é esta: os Estados Unidos fartam-se de protestar pelo facto da China desvalorizar
a sua moeda, que foi o que puderam fazer, ao tempo,
os seus Governos, ora com Silva Lopees, ora com
Ernâni Lopes. Hoje, com o euro, infelizmente, já não
podemos desvalorizar uma moeda que não controlamos. Perdemos soberania, e quem hoje a possui,
como seria de esperar, é a Alemanha e a França. E se
o Governo se determinasse a pedir a ajuda – fosse ao
FEEF ou ao FMI –, o resultado seria incomunsuravelmente pior que o que já nos atingiu. Entre outras
consequências, lá surgiriam as sempre desejosas privatizações das fantásticas minas financeiras: Saúde,
Educação e Segurança Social… Esta é que é a verdadeira razão da tremenda vontade da atual da direita
política em que o Governo peça ajuda ao FEEF ou
ao FMI: arranjar uma justificação de aparência forte
para operar as tais privatizações de há tanto sonhadas…
Quem tem razão é Basílio Horta, quando ontem
referiu ao Diário de Notícias que a oposição deitou
abaixo o Governo, ao não aprovar o PEC, querendo
agora que aquele que deitaram abaixo vá fazer as coisas! Enfim, a mais lídima evidência, que só não reconhece quem tenha algum tipo de interesse para assim
proceder, ou viva a leste da realidade portuguesa dos
dias de hoje.
Tenho para mim que se desenvolve hoje no seio da
sociedade portuguesa um duplo jogo: tentar evitar, a
todo o custo, que José Sócrates e o seu partido consigam vencer o próximo ato eleitoral e, logo que possível, atirar pela borda fora o próprio Pedro Passos
Coelho e os seus mais próximos. De resto, o líder
laranja deverá já ter percebido uma tal realidade, razão que o terá levado a convidar amigos e inimigos
para as listas de candidatos a deputados. Mas será
que sobreviverá a um tal saco de gatos, como usa dizer-se? Não creio. Vistas as coisas com atenção, talvez até a direita política tivesse mais vantagem numa
vitória minoritária de José Sócrates. Para lá do seu
muitíssimo superior conhecimento das coisas políticas, conseguia-se a garantia da saída de Pedro Passos
Coelho e dos seus mais chegados, e logo se poria em
andamento a essencial coligação alargada.
Termino com esta pergunta: o estado em que Portugal hoje se encontra seria o mesmo, e com tão limitado futuro, se o Presidente da República, logo desde
o seu primeiro mandato, não tivesse sido Aníbal Cavaco Silva? Também aqui estou convicto que a realidade estaria longe de ter atingido o atual estado de
dificuldade e de incerteza face ao futuro. Opiniões.
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COMUNIDADE

O espaço tornou-se solene,
como numa catedral…
F

oi no passado Domingo à tarde que no restaurante Estrela do Oceano se assistiu a uma matiné de
Fado. Temperatura amena na rua, mas também assaz
acolhedora no seio do reconhecido restaurante. A sala
estava repleta com muitos membros da família do

saram a ser um corpo único, um só tronco de musica
e de raiva, sonho e melodia, de angustia e de esperanças, exprimindo por sons tanta coisa que nos trazem
recordações e falam de saudade. António Moniz e Luís
Duarte começaram a matiné com uma linda guitarrada
para logo de seguida se ver entrar a fadista que com
muita dignidade e ousadia começou a avançar em direcção ao “palco” cobrindo-se com seu lindo xaile preto. E… silêncio que se vai cantar o fado! A fadista fecha os olhos e com a cabeça inclinada parece descer ao

Fado. Acompanhado à guitarra, o fado conta uma história de mar salgado em torno do qual se reúne todo
o povo português. As palavras de cada fado cantam a
alma desse povo, atravessada pela saudade de quem
partia e a angústia de quem ficava atrás. Após a refeição, deu-se inicio à grandiosa matiné de fado. António
Moniz com a sua guitarra, guitarra que lhe “corre” nas
veias, confunde-a com o próprio sangue. Há nele uma
forte vaporização e um superior aproveitamento das
raízes e da tradição da música portuguesa, verdade que
contribuiu decisivamente para o facto de ele tanto gostar da guitarra portuguesa. Luís Duarte que com o seu
eterno sorriso agarrou-se à viola e a viola a ele e pas-

mais profundo da sua alma. De certa maneira todos os
presentes como que também fecham os olhos quando
subitamente a voz irrompeu pela sala, ocupando todo
o ar. Esta grande fadista, Jordelina Benfeito, é senhora
de um vastíssimo reportório, criou o seu estilo próprio
e conquistou a simpatia do público. A “cotovia açoriana” como alguém a nomeou, a “Edith Piaff” para
outros, o certo é que esta fadista cantou o fado de alma
e coração, o fado que viajou pelo mar fora e se canta
onde há portugueses.
Foi depois a vez de se ouvir aquele jovem que se
deslocou de Toronto a esta nossa cidade de Montreal
para nos dar um pouco de si através da sua voz fadista.
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Natércia Rodrigues
É herdeiro de uma voz admirável. Nasceu em Toronto mas ainda muito pequeno foi com os pais para os
Açores, mais propriamente para a ilha de S. Miguel.
Anos mais tarde regressou a Toronto. No dizer de Paulo Filipe, a sua paixão na vida é a música, mas muito
especialmente o Fado por este ser a expressão da alma
portuguesa onde habita o sentimento mais profundo
que só se revela em forma de canto. Foi por volta dos
seus catorze anos que descobriu possuir este talento.
Fez parte de um grupo coral, concorreu ao concurso
Canadian Idol onde chegou até à terceira etapa, participou no concurso Amor de Artista organizado pela
Venus Creations e com a sua voz maviosa, romântica
e bem timbrada tem pisado os mais variados palcos em
varias cidades do Canada e dos Açores. Paulo Filipe
cantou e até fez chorar vários presentes. Para se ser
fadista, não basta saber cantar, colocar a voz ou afinar

as notas da melodia; é importante passar ao publico a
mensagem da poesia e sintoniza-la com a musica que
também lhe é sugerida. Paulo tem o fado na alma e
isso viu-se, ou melhor ouviu-se. Foi uma maravilhosa
matine de fado passada em boa companhia, com excelentes músicos e fantásticos fadistas.
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Jantar de albacora e de fados na Caçorbec

8 COMUNIDADE

Baile da Pinha no Oriental

A favor do Espírito
Santo de Rabo de Peixe

Sylvio Martins

N

o passado dia 9 de Abril, realizouse mais uma vez, o «Baile da Pinha», no Clube Oriental Português de
Montreal. Este ano mostrei esta festa
a um casal bastante jovem, gostaram
muito, achando este baile, lindíssimo

como tradição. Na minha opinião acho
que o puxar das fitas foi um pouco demorado, … seria mais interessante, se
todos puxassem as fitas ao mesmo tempo, para podermos continuar a festejar
sem perder um tempo infinito. Em vez
de três grupos, poderiam formar um
só grupo. Afinal, o mais importante é
eleger o novo “Rei e Rainha” da festa.

variada e dinâmica.
Para animar esta noite, o conjunto
Contacto fizeram um grande espectá-

culo onde todos bateram palmas para
o espectáculo que eles fizeram. Mais
uma vez, parabéns, para um trabalho
admirável que fez baterem durante
toda a noite os pezinhos na sala.
Parabéns ao Clube Oriental, que continua com estas lindas tradições continentais.

Também, durante a noite, tive a oportunidade de encontrar a nova direcção do
Clube Oriental. Uma equipa bastante

R

ealizou-se sábado passado na
Casa dos Açores do Quebeque
(Caçorbec) e com o apoio desta, um
serão de angariação de fundos para
ajudar os impérios do Espírito Santo
de expressão rabopeixense, numa louvável organização de Benjamim Moniz, presidente da Caçorbec, e António
Moniz (Mineiro), industrial da Vila de
Rabo de Peixe, entre outros.
Casa completamente esgotada para
este jantar-dançante tipicamente à
base de albacora açoriana e com a
grande aliciante, atractivo mesmo, de
Jordelina Benfeito para nos maravilhar com a ternura, a doçura e aquele
sentimento muito próprio dela com
que nos tem habituado ao longo dos

António Vallacorba

Tratando-se como se tratava de angariar fundos, o Benjamim teve um
serão bastante activo, arrematando ou
envolvido com a rifa que mais tarde
premiaria muitos dos presentes, tal
como o cronista, com, por exemplo,
um par de brincos em ouro para a esposa, generosidade de Viriato e Conny
Freire. Lúcia Medeiros distinguiu-se
com a oferta de um relógio ‘Bulova’;
e Paula Ferreira com uma bonita pintura da sua colecção.
Relevo, igualmente, para os apoios
da Agência de Viagens Algarve, Café
Central, Caçorbec, António ‘Mineiro’
e Adelino Ferreira, entre muitos outros, aos quais o Benjamim agradeceu
publicamente na altura da sua saudação e de explicação dos nobres propó-

anos.
Segundo nos disse alguém ligado à
organização, foram usadas algumas
250 postas
de albacora, uma generosa oferta do
muito estimado amigo da nossa comunidade, o referido António Moniz.
Dizíamos que a casa esteve completamente cheia, sobretudo porém de
distintos rabopeixenses, vindos dos
Estados Unidos, tais como José A.
Moniz, irmão do Benjamim e responsável este ano do Império da Beneficência, de East Providence. Acompa-

sitos deste acontecimento.
‘Ser Avó’ e ‘Pai Inteiro’, de entre
‘Ciao’, ‘Café des Trois Colombes’ e
‘Cabelo Branco’, mereceram a aprovação da audiência na escolha que
Jordelina houvera feito do seu breve
repertório para o serão, porém nenhum dos demais lhe ficou atrás e
cantado como se fosse individualmente dedicado a cada um de nós.
É assim a ‘cotovia açoriana, a todos

nhando-o estava José de Sousa (rei
dos tambores), de Fall River. A nível
local, a referência vai para o nosso
comum amigo Luís Miranda e amigos
da Junta de Freguesia de Anjou, afora
inúmeros representantes de colectividades, especialmente de índole rabopeixense, entre outros.

contagiando com a sua mágica voz e
personalidade!
O baile, imediatamente a seguir à
actuação de Jordelina, foi animado
pela discoteca JP (Jonathan Piques),
que também esteve no apoio técnico à
popular fadista, a qual segundo Benjamim Moniz, estará da volta.

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
Courtier immobilier agréé

Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Conversamos imobiliário porque

« saber é poder »

De que trata a garantia legal de
qualidade ?
A garantia legal de qualidade é
um direito fundamental na venda
de uma propriedade nas Leis da
província de Québec e visa a proteger o comprador. Esta indica que um
vendedor deve garantir ao comprador que o imóvel é vendido livre de
defeitos latentes.
De que trata um vício latente ?
Um vício latente é um defeito que
não mostra qualquer sinal aparente
e torna a propriedade inutilizável,
ou cuja utilização é tão reduzida que
o comprador não teria comprado

- Sir Francis Bacon

ou teria pago um preço mais baixo
para a mesma propriedade. No entanto, a garantia legal de um defeito
óbvio é excluída dato que um comprador prudente poderia constatar,
sem investigação aprofundada, (por
exemplo: rachaduras evidentes nas
fundações de um edifício, telhado
em muito mau estado, etc.).
Para mais informações, pode comunicar com a nossa notária, Jocelyne
Sequeira.
Na próxima semana, continuaremos a conversar da garantia legal de
qualidade.

Pensamento da semana

« É muito mais fácil arrependermo-nos dos pecados que cometemos
do que daqueles que pretendemos cometer. »
- Josh Billings
A VOZ DE PORTUGAL
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Grande Gala para festejar
o aniversário do Jornal

anos

Domingo
1
de
Maio
às
12h
NO Centre des congrès Renaissance 7550 BOUL. HENRI-BOURASSA E.
Para celebrar os 50 anos da
A Voz de Portugal, o mais antigo jornal
em língua portuguesa no Canadá,
organiza-se uma tarde de gala:
toy

12H00 - COQUETEL E
PETISCOS QUENTES E FRIOS
13H00 - ALMOÇO
BEBIDAS REFRIGERANTES E
VINHOS TINTO E BRANCO INCLUÍDOS
durante o almoço
CAFÉ - CAPPUCCINO - ESPRESSO
CAFÉ REGULAR OU CHÁ

vencedor de Operação
Triunfo, Jorge Portel
“O Alentejano”

18H30 - UMA SURPRESA!

Lançamento do

Livro dos 50 anos do Jornal
Novos preços:
Com Almoço e espectáculo

60.00 Aniversários
15.00 Aniversários
EO
seu
conjunto

Adultos
Crianças
até 12 anos

Só espectáculo, a partir das 15h

20.00

Aniversários

Adultos

Não haverá bilhetes à porta

Para mais informações:

escritório: 514-284-1813
Telemóvel: 514-862-2319
Marta
raposo

debbie
pacheco

Escritório de representação

4245 Boul. St-Laurent
Mtl, Qc, H2W 1Z4
Tél.: 514-281-0702
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Eleições legislativas no dia 5 de Junho

Portugal

Continuação da página 1

Joao de Freitas Mendonça
17 de abril de 1909
102 anos
foto da semana

AGenda COMUNITária
11º campeonato de Sueca

A Associação Portuguesa do West Island organisa um
grandioso jantar dançante para o 11º campeonato de
sueca, no sábado 16 de Abril, pelas 19h00, com o tema
do Futebol Português. 514 867-6426.

Exposição: Azulejos e escultura

Todos estão convidados para a exposição de azulejos
e escultura terça-feira, 19 de Abril das 17h00 às 19h30
no restaurante Chez le Portugais.

CasaL da semana

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

médicos que já levou o governo este ano a importar
50 médicos. A privatização dos lucros e a nacionalização dos prejuízos, nomeadamente aos bancos ameaçam a estabilidade do crescimento económico.
Tudo isto e muito mais indica que a política dominada por diferentes ministros há muitos anos deu o
mesmo resultado “atoleiro”, porque os professores
desta escola são os mesmos e merecem a desconfiança de parte do eleitorado. O governo actual representa a faceta mais liberal da lógica bipolar. Enfrenta
jornadas de luta e greves nos sectores público e privado, protestos contra os recibos verdes, desemprego e custo de vida com a factura sempre a aumentar.
Os empresários em silêncio, estão de acordo com o
primeiro-ministro Sócrates!... Pois o lucro combinado das 20 empresas cotadas ascendeu em 2010 a 10.2
mil milhões de euros, uma subida de 154.4 por cento.
Portugal Telecom 5.672 milhões de euros. Brisa 780
milhões de euros, Sonaecom 41.2 milhões de euros,
Portucel 210 milhões de euros, EDP 1.079 milhões
de euros. Bancos: BES 510,5 milhões, BCP 301,6
milhões, BPI 184,8 milhões, Galp Energia 300 milhões, etc. O défice nos transportes e saúde é normal
por ser um serviço público para todos e de primeira
necessidade, por isso existe os impostos. Em resumo
trata-se de fazer uma homenagem também aos trabalhadores portugueses que trabalham para toda esta riqueza e milhares com o salário mínimo. Afinal a terra
portuguesa é fértil, mas esconde muitos mistérios.
O PSD tão pequeno que quase não se vê a diferença
com Pedro Passos Coelho que Ferreira Leite recusou

Manuel de Serqueira
como candidato a deputado . O professor Marcelo Rebelo de Sousa porta-voz do PSD para a comunicação
social acha que o país deve exprimir-se rapidamente,
porque o PSD já escolheu o modelo existente, “imagino” com uma pequena diferença desconcentrar. Há
quem distinga nesta medida o cheiro para melhorar
a vida, porque os outros estão desconcentrados e o
FMI vai vender sintos ao povo. Faça já a sua reserva
política, pois os cidadãos também são responsáveis
pelo desperdício e não deixe que só as palavras tomem conta da sua vida. Imagine que sonhar é bom
mas na terra!... Deus tem muito menos para dar do
que você imagina. Levante a sua bandeira pelo trabalho, produzir e consumir local porque é a produção do país que sustenta os deveres do estado de que
todos escolem benefícios nomeadamente o serviço
nacional de saúde. Estabelecer prioridades comerciais com outros países para exportar mais e importar
menos. Desejo que a liberdade não caía por indiferênça do povo, cansado de sacrifícios e com alguns
agentes políticos, intelectuais e comentadores na imprensa que utilizam um violência verbal intentional,
que poderá ser um factor na origem de uma mudança
de regime, que nos devia preocupar, a democracia é
melhor que a ditadura e a liberdade é uma cultura de
responsabilidade e respeito.
Há muitas coisas na vida que me fazem optimista!...
E o que faz você?
Mostre o que é para si uma vida melhor e ajude a
construir a de todos.

À beira da crise política
Mário Soares

H

á ruturas que se impõem e na UE precisamos, de
construir um novo paradigma de crescimento.
Para não entrarmos numa decadência irremediável
As manifestações sucedem-se e mobilizam milhares de trabalhadores e descontentes, que chegam em
camionetas de todos os pontos do País. O descontentamento, nas grandes cidades, é latente. Está a aumentar e cada vez se torna mais agressivo, no plano
verbal. Mas, felizmente - é essa a força da Democracia - tudo se tem passado nos termos legais, sem violência. Pode não ser sempre assim. Porque as pessoas
cada vez têm menos dinheiro para as necessidades
do seu dia a dia, a indignação cresce e não sabem,
precisamente, de quem é a culpa.
O alvo mais fácil é, obviamente, o primeiro-ministro e o seu Governo. É o que dizem todos os partidos,
à exceção, claro, do Socialista. Mas por que razão,
afinal, não o derrubaram? Por, como se tem dito, o
quererem “fritar em lume brando”? Até quando? Nisso não há uma resposta clara, nem esclarecimentos
que as pessoas, mesmo as mais conscientes, possam
compreender.
Tem sido dito, por economistas, politólogos e comentadores de ocasião que o País está à beira da bancarrota. É certo. Mas há exemplos que nos podem
iluminar. A Grécia e a Irlanda. E outros que poderão
seguir-se ao chamado “caso português”: a Espanha, a
Bélgica, a Itália, talvez, mesmo, a França...
Contudo, em Portugal, os partidos e os comentadores não parecem querer ver, nem aprender com a realidade europeia: centram tudo no nosso país. E gritam
à uma: a culpa é do Sócrates! Então por que razão
não o deitaram abaixo? Será sensato, com o País à
beira da bancarrota, lançarmo-nos numa campanha
eleitoral que não vai ser nada calma nem cordata?
Na melhor das hipóteses, paralisará o País durante
pelo menos dois meses. Com a agravante dos conflitos verbais inevitáveis entre os partidos, atirando
A VOZ DE PORTUGAL

as culpas uns contra os outros, sem minimamente se
poderem ocupar de como “vencer a crise” e resolver
os principais problemas que afligem a sociedade portuguesa.
Não será que - todos - irão ter grandes dificuldades em explicar aos portugueses porquê tanta discussão sobre as culpabilidades respetivas, sem explicar
como se vence o desemprego, o trabalho precário, a
pobreza? Não será que tudo isso - para além das culpas e dos erros de cada partido - transcende Portugal
e tem a ver, sobretudo, com a Europa, a que pertencemos e com o momento tão delicado que o mundo
atravessa?
Por muita estima que mereça Pedro Passos Coelho e a mim merece - será que alguém pode pensar que se
vier a ser primeiro-ministro, pelo voto popular, não
terá de vencer as mesmas dificuldades que Sócrates
tem combatido, com valentia e persistência?
A crise que vivemos - tão complexa para os Estados
que a sofrem - leva-nos a pensar que há ruturas que se
impõem e que na União Europeia precisamos, como
de pão para a boca, de construir um novo paradigma
de crescimento. Para não entrarmos numa decadência
irremediável. O que seria uma tragédia não só para
nós, europeus, como para o Ocidente e mesmo para
o equilíbrio instável da política mundial. Os próprios
neoliberais terão de reconhecer isso, como os comunistas, há duas décadas, tiveram de aceitar o colapso
da URSS e as suas consequências.
No plano nacional seria conveniente que não entrássemos em crise política, pelo menos até ao fim da
semana. Seria uma tragédia para todos os partidos,
mesmo para os que não o tenham compreendido ainda. Como as eleições não podem ser marcadas para
já - mesmo que o prazo venha a ser encurtado - não
é urgente obrigar Sócrates a demitir-se antes de ir à
reunião de 24 do corrente. Para se ver em que param
as modas. Será um ato de sensatez.
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CULTURA

Pérolas na Internet

N

Manuel Carvalho

estes tempos difíceis que Portugal atravessa, em vez de mergulhar na
depressão e na melancolia, o melhor é deitar um olhar divertido à nossa
volta e rir um pouco de nós próprios. Ou não seja o humor o melhor remédio
para as rasteiras da vida.
SER PORTUGUÊS É:
1. Guardar as cuecas velhas para polir
o carro.
2. Lavar o carro na rua, ao domingo.
3. Ter pelo menos duas camisas
traficadas da Lacoste e uma da
Tommy (de cor amarelo-canário e
azul-cueca).
4. Tirar a cera dos ouvidos com
a chave do carro ou com a tampa da
esferográfica.
5. Receber visitas e ir logo mostrar a
casa toda.
6. Exigir que lhe chamem ‘Doutor’ ou
que o tratem por Sr. 7. Engenheiro.
8. Gastar 50 mil euros no Mercedes
C220 cdi, mas não comprar o kit mãoslivres, porque ‘é caro’.

9. Já ter ‘ido à bruxa’.
10. Não ser racista, mas abrir uma excepção com os ciganos.
11. Ir de carro para todo o lado,
aconteça o que acontecer, e pelo
menos, a 500 metros de casa.
12. Cometer 3 infracções ao código da estrada, por quilómetro
percorrido!!!
13. Ter três telemóveis.
14. Gastar uma fortuna no telemóvel
mas pensar duas vezes antes de ir ao
dentista.
15. Ir à bola, comprar o bilhete ‘prágeral’ e saltar ‘prá-central’.
16. Falar mal do Governo eleito e esquecer-se que votou nele.

Nova fase

disponível no Outono 2011

O Centro Segal apresenta a
programação para
Natércia Rodrigues
2011-2012

Q

uinta-feira, dia 7 de Abril o Centre Segal das artes e do espectáculo, lançou oficialmente a programação
para o ano 2011-2012 no que respeita
o teatro, música, dança, cinema assim
como o programa educativo em artes e
cena. Esta nova programação encarna
o dinamismo do meio cultural e artístico Montrealense.

Lugar de encontro das
artes e da cena, o Centre
Segal propõe para 20112012, uma estação de teatro profissional decorrente
em francês e inglês, resultado do sucesso da última
estação. Encontra-se aí
música para todos os gostos, do jazz ao clássico,
passando pela música do
mundo e outras; obras de
dança contemporânea de
companhias e artistas quebequenses
dos mais dinâmicos; do cinema experimental e vanguardistas; eventos públicos que permitem ao espectador de
visitar os bastidores e descobrir o que
se passa por detrás dos cortinados; tudo
isto para alem dos programas educativos em artes e da cena, os quais alimentam os artistas e os auditórios de
amanha. Bryna Wasserman, Directora
artística do Centre Segal das artes e

da cena contou que historias profundamente pessoais são expostas nesta
nova estacão, cenas familiares. As personagens presentes exploram paixões,
medos e desejos que guiam seus caminhos. Assim sendo, eles abrem novos
horizontes e convidam-nos a reflectir a
novas questões fundamentais a propósito de religião, da ciência e da filosofia.
Mais do que nunca, a estacão 2011-2012reflecte e celebra a diversidade cultural e
artística de Montreal, afirmou
Manon Gauthier, Chefe da
direcção do Centre Segal. A
nossa programação é o resultado de um trabalho de equipa
que prima dar ao público, aos
artistas e aos processionais a
experiencia completa das ar-

Mais sítios, mais escolhas, mais espaços, e
sempre os mais vantajosos preços. Capela
luminosa, sala de recepção espaçosa, criptas
individuais, duplas ou familiares.

Aberto 365 dias por ano, das 8 horas às 21 horas
Acesso fácil, a 5 minutos de Montreal
Adjacente à magnífica arborização Papineau
Vasto estacionamento
tes de da cena. Desde a sua inauguração em Agosto de 2008, o Centro Segal
conheceu um crescimento excepcional
oferendo aos artistas e profissionais assim como aos diferentes publicos, uma
experiencia cultural íntegra.
O centro Segal fica situado no 5170,
Chemin de la Cote Ste. Catherine e podem informar-se sobre a programacao
e assistirem a alguns dos espectáculos.
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2159, boul. Saint-Martin Este, Laval

450 667.8404

Com a apresentação deste cupão, obtenha

desconto de 5%

um
na compra de uma cripta em pré-construção
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Comentário Semanal de Economia e Mercados – Semana de 4 a 8 de Abril

Sistema financeiro sob forte
pressão das agências de rating

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Poderá receber a visita
inesperada de um amigo de longa data. Receba-o de
braços abertos. Saúde: O seu organismo poderá andar
desregulado. Esteja atento às suas indicações. Dinheiro:
Possibilidade de ganhar lucros inesperados. Seja audaz e faça um
excelente investimento. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Opte por atitudes de compreensão e tolerância para com os seus filhos. Saúde: Poderá
sentir-se um pouco cansado e sem energia. Melhore a
sua alimentação. Dinheiro: Aposte na sua competência,
pois poderá ser recompensado da forma como merece.
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: A sua vida afectiva poderá não
estar a ter os contornos que planeou. Procure não perder
a calma e invista na sua felicidade. Trate-se com amor!
Saúde: Não abuse dos alimentos que sabe que prejudicam o seu estômago. Dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente positiva em termos profissionais.
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau
Pressentimento, Angústia. Amor: Tome consciência dos
seus actos, pois estes poderão estar a contribuir negativamente para a sua relação. Saúde: Evite situações que
possam provocar uma alteração do seu sistema nervoso.
Cuidar da sua saúde não é uma questão de querer. É um dever.
Dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes de falar. Uma atitude irreflectida pode aborrecer um superior hierárquico.
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: A sua cara-metade não merece ser tratada
com indiferença. Pense um pouco melhor na sua forma
de agir. Saúde: As tensões acumuladas podem fazer
com que se sinta cansado e desmotivado. Dinheiro:
Atenção, a sua qualidade profissional poderá estar a ser testada.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao
máximo este momento de comunhão. Saúde: O trabalho
não é tudo! Descanse mais e pense seriamente na sua
saúde. Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque
em risco a sua estabilidade financeira. Pense bem antes de gastar
indevidamente. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor: Ponha as cartas na mesa, evite
esconder a verdade. Seja o mais honesto possível com a
sua cara-metade. Saúde: Aja em consciência e não cometa excessos que o seu organismo não suporta.
Dinheiro: Ouça os conselhos da pessoa com quem divide as tarefas
diárias. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo
Ciclo de Vida. Amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá, em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma
decisão importante para ambos. Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias será notória. Esqueça o
passado e viva o presente, o passado passou, aceite-o!
Dinheiro: Esforce-se por conseguir atingir os seus objectivos profissionais. Seja audaz e perseverante.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Rui Bernardes Serra e José Miguel Moreira

O

s bancos portugueses têm vindo a ser confrontados, desde 2008, com uma conjuntura particularmente adversa, cujos últimos desenvolvimentos são a
crise da Dívida Soberana dos chamados países periféricos da Zona Euro e a revisão em baixa do rating da
República Portuguesa. Estes factos desencadearam a
descida generalizada das notações de rating das empresas públicas e dos bancos portugueses, o que justifica
uma reflexão sobre as origens de tal decisão. Assim, e
apesar de ser consensualmente aceite, inclusivamente
pelas agências de rating, que os bancos portugueses se
caracterizam por uma sólida reputação e imagem, uma
base de depósitos estável e uma estrutura de negócios
diversificada, o facto de a República observar uma revisão em baixa tem consequências negativas imediatas
e directas sobre o rating das instituições financeiras,
não obstante a maioria destas ter registado progressos
significativos no passado recente. Mais, o próprio FMI,
em análises realizadas ao sistema bancário português,
tem afirmado que este tem exibido uma elevada resiliência ao longo da crise financeira internacional iniciada
em 2007, para o que terão contribuído, em especial, a
existência de uma exposição muito limitada aos activos tóxicos que estiveram na génese da crise, o tipo
de actividade desenvolvida, bem como a ausência de
uma situação de sobrevalorização no mercado imobiliário, ao contrário do que sucedeu, por exemplo, nos
EUA, no Reino Unido, em Espanha ou na Irlanda.
Neste contexto, o sistema bancário português revelou
capacidade para manter os seus níveis de rendibilidade
e solvabilidade alinhados com os padrões internacionais, sendo, inclusive, em diversos casos – tal como no
Montepio –, já superiores aos exigidos internacionalmente. Provavelmente a maior debilidade do sistema
bancário português é a dependência do financiamento
externo: em média, os bancos concedem mais crédito
do que depósitos captados, e vinham colmatando esse
diferencial com emissões no mercado internacional de
dívida. O que a crise da Dívida Soberana veio fazer foi
fechar este mercado aos bancos portugueses, que ultrapassaram esta contrariedade através do recurso, ainda
que temporário, às facilidades de concessão de liquidez
por parte do Banco Central Europeu (BCE), mediante
a utilização de colaterais apropriados, entre os quais
os próprios títulos de Dívida Portuguesa, que, vendo o
seu rating ser reduzido, ficaram praticamente no limiar
de não serem aceites como colateral.O recente pedido
de auxílio financeiro do Estado português à União Europeia e ao FMI não deverá ser visto como um factor
de risco adicional para o sistema financeiro português,
antes pelo contrário, como uma garantia de que o finan-

ciamento da economia está assegurado e que o rating
da República deixa de ser pressionado pelas agências
de notação financeira. É óbvio que este auxílio será
efectuado num quadro exigente que requer a obtenção
de consensos por parte dos responsáveis políticos, com
vista a aprovar medidas ambiciosas de redução do Défice e da Dívida Pública. Paralelamente serão implementadas também medidas que permitam uma melhoria da competitividade da economia portuguesa e do
seu potencial de crescimento, as quais, no longo prazo,
serão determinantes para a redução do enorme fardo
da Dívida. Nestes tempos difíceis que se avizinham,
cremos que o sistema bancário português se encontra
preparado para responder aos desafios, mesmo perante
um eventual aumento do incumprimento, que, apesar
de tudo, apresenta níveis bem inferiores aos observados em Espanha ou nos EUA. Também neste domínio
o Montepio tem vindo a fazer o seu “trabalho de casa”.
Por um lado, o rigor na análise de risco e a selectividade na concessão de crédito permitiram um desempenho
mais favorável face ao restante sector, tendo o rácio de
crédito vencido caído em 2010 e neste início de 2011.
Por outro lado, o Montepio encontra-se bem capitalizado, apresentando um Core Tier I acima de 10% – o
valor mais elevado da banca portuguesa e claramente
acima do nível exigido de 8% – e o rácio de capital total
acima de 14%, antecipando exigências que decorrerão
de Basileia III e cujo cumprimento só é exigido em
2019. Para diminuir a dependência do financiamento
externo e do recursos ao BCE, o Montepio tem vindo
a alargar a sua base de recursos, tendo registado, em
2010, uma das mais elevadas taxas de crescimento da
banca portuguesa, com uma variação nos depósitos de
quase 10% e, em simultâneo, dotou-se de instrumentos
de liquidez que permitem, num horizonte de três anos,
amortizar por completo a dívida colocada juntos de investidores internacionais. Infelizmente, as agências de
rating insistem em não valorizar a performance real das
instituições, preferindo fazer depender as suas classificações de factores de contexto externo aos próprios
bancos e de perspectivas adversas, mesmo que pouco
prováveis na sua concretização. Mas o Montepio irá
prosseguir a sua actividade com o mesmo empenho de
quem já assistiu ao incumprimento do Estado português em 1891, à queda da Monarquia, a duas Guerras
Mundiais, à Grande Depressão dos anos 30, à instabilidade do PREC e às ajudas do FMI em 1979 e 1983.
Desde que iniciámos esta parceria com o jornal, em nenhum dos artigos falámos do Montepio. Mas como diz
o povo, quem não se sente, não é filho de boa gente…
ST-LÉONARD

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa
Sorte, Acontecimentos Inesperados. Amor: Ponha o seu
orgulho de lado e vá à procura da felicidade. Seja feliz!
Saúde: Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; tenha em atenção a saúde da sua família. Dinheiro: Aposte nos seus projectos pessoais. Seja inovador e arrojado. Poderá ter
óptimas surpresas. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente, causando algumas dúvidas no seu coração. Procure
ter uma vida de paz e amor.
Saúde: Nesta área não terá muitas razões para ficar preocupado, o que não significa que deixe de ter os cuidados mínimos.
Dinheiro: Utilize a sua capacidade de organização para sugerir algumas mudanças no seu departamento.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, dê
mais atenção à pessoa que ama.
Saúde: Liberte o stress que tem acumulado dentro de si.
Dinheiro: Património protegido. Continue a adoptar uma
postura de contenção. Será bastante positivo para si.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

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.

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Aja menos com a razão e mais
com o coração. Assim, evitará conflitos desnecessários
com a pessoa que ama. Saúde: Seja mais moderado e
dê mais valor ao seu bem-estar. Se seguir em frente e
fizer o que tem de ser feito, todos acabarão por aplaudi-lo!
Dinheiro: Esteja muito atento ao que se passa ao seu redor, pois
algum colega pode não ser tão sincero quanto aparenta.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
A VOZ DE PORTUGAL

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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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.
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12 de Abril de 2011
1 Euro = CAD 1.388630
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

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

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

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

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

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

Procura-se costureira com experiência. Teresinha 514-842-7721
#320 ou 514-804-1832
Restaurante português procura
cozinheiro com experiência.
514-293-8450
Paisagista Robert Caucci inc.
procura instalador de “Pavé-uni”
muro de pedras e alcatrão. Com
experiência e carta de condução
classe 5. Assunto sério. Bom
salário.
Telef: 514-766-8390
ou Fax: 514-766-8350

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

ARRENDA-SE

ARRENDA-SE

Para férias, apartamento em Vilamoura. Preço segundo altura do
ano e tempo de permanência.
011 351 93 431 1475
514-727-3533 até 26 de Junho
Arrenda-se 5½, já livre, no Plateau Mont-Royal. Albano
514-845-3291 ou 514-245-4055
Aluga-se quarto, para senhora
madura, tudo incluído, em StLeonard,$375/mês.514-944-0378

Em St-Léonard, grande 4 ½ com
estacionamento subterrâneo
privado. 514-728-6831

Aluga-se 31/2 mobilado. Bom para
senhora só.
514-796-1129

Spa Mt-Royal procura esteticista
a tempo inteiro c./ experiência.
Karina 514-840-0909

DR. THUY TRAN

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

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
4209 De Bullion

MERCEARIA

514.845.5804

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

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

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

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

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

António Couto

Faleceu em Montreal, no dia 6 de Abirl de
2011, com 66 anos de idade, António Couto,
natural da Ribeira Seca, São Miguel, Açores,
esposo da senhora Maria do Carmo da Silva,
natural da Vila de Rabo de Peixe, São Miguel,
Açores.
Deixa na dor a sua esposa, seu filho Nelson
(Tania Pinto), seus netos Katarina e Alessandro. Sua mãe Maria Alda Moniz, irmãos(as)
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 sexta-feira, 8 de Abril, com missa de corpo
presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar, em cripta,
no Cimetério 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.

†

Maria da Glória Tavares

Faleceu em Montreal, no dia 9 de Abirl de 2011, com 92 anos de idade,
Maria da Glória Tavares, natural do Painho, Cavadal, Portugal, esposa
do já falecido José Duarte Rebelo.
Deixa na dor os seus filhos(as), seus netos(as), assim como restantes
familiares e amigos.

Uma liturgia da palavra terá lugar hoje, quarta-feira às 20 horas no
Complexe Alfred Dallaire | MEMORIA, 1120 Jean-Talon E.
O velório será das 16h às 21h hoje e o seu corpo será transladado
para 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.

FARMÁCIA RITA NACCACHE

ALBERT STATION SERVICE

†

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE

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

514.842.8077

CANALIZADORES

4270 St-Laurent
ASSOCIAÇÕES E CLUBES

514.849.6619

BANCOS

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Procura 1 instalador de “paveuni”, 1 pessoa para trabalho
geral e 1 equipa (pave-uni) com
mín. 3 anos de exp.
Salário conforme experiência.
Contactar Jos 514-325-7729

EMPREGOS
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maria irene morais

courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Groupe sutton - accès inc.

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

Vimont
Cité de la Santé

Impecável cottage
semi-destacado, três
quartos, cozinha e casa de
banho renovadas
e cave acabada.
Preço $265 000.00
Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

†

Relve Pacheco Carvalho

Faleceu em Laval, no dia 8 de Abirl de 2011, com 79 anos de idade,
Relve Pacheco Carvalho, natural da cidade da Ribeira Grande, São
Miguel, Açores, esposo da senhora Maria de Lurdes Correia.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos(as) Emanuel (Fernanda
Braga), Helena (Carlos Encarnação), Encarnação (Rui Gomes), Maria
de Lurdes (John Rego) seus netos(as) Kelly, Vanessa, Melissa e
Philippe. Seu irmão Henrique (Maria de Jesus da Graça), sua cunhada
Germana, 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 decorre hoje, quarta-feira, 13 de Abril, com missa de corpo
presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Vai ser sepultada, no
Cimetério Côte-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza quarta-feira, 14 de Abril,
às 18h30, na Igreja Santa Cruz.
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.

†

Manuel Rocha

Faleceu em Montreal, no dia 22 de Março de
2011, com 64 anos de idade, Manuel Rocha,
natural de Castelo Branco, Portugal, esposo de
Maria Andrade, natural da Ribeira da Janela,
Madeira.
Deixa na dor a sua esposa, seu filho Pierre
(Caroline Roy), sua filha Suzanne (Hugo
Gauthier Dion), seu neto Matteo, mãe Maria
da Conceição, 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, 26 de Março, com missa de corpo
presente, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar, em cripta,
no Mausoléu St-Martin.
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.

MEMORANDUM
1º ano de saudade

José Teixeira

f. 16 de Abril de 2010
Um ano se passou, foi no dia 16 de Abril de
2010, com a idade de 63 anos que nos deixou.
Uma missa será rezada em sua memória, sábado, dia 16 de Abril, pelas 18h30, na Igreja
Santa Cruz.
Agradecemos antecipadamente a todas as
pessoas que se dignarem assistir a este acto
religioso.
A VOZ DE PORTUGAL

14 DESPORTO
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F1: Sebastian Vettel, Red-Bull

Faz um passeio dominical e...vence GP da Malásia

M

ais pareceu uma réplica do último Grande Prémio da Austrália. Após Melbourne, a Malásia
foi mais um passeio para Sebastian Vettel com a sua
Red -Bull. Campeão da Fórmula 1 em 2010, o jovem
piloto alemão, dominou completamente a corrida,
esta acabou, por não ser tal como se esperava (chuva
desde o início). Largando a ¨pole¨, nunca foi ameaça-

do pelos seus rivais no circuito de “Sepang”, ele, ainda viu Lewis Hamilton, o vice-líder do campeonato
ter problemas com os seus pneus e ao fim cair para a
oitava posição. JensonButton, companheiro do inglês
na McLaren, acabou em segundo lugar, mostrando,
sem dúvidas, o melhor especialista na preservação
dos seus pneus. NickHeidfeld, da Renault-Lotus, segurou-se bem e fez uma óptima corrida atravessando
a linha num brioso terceiro lugar, completando assim, o pódio e resistindo às fortes pressões do Mark
Webber nas voltas finais da corrida.”Eu tive um grande começo como na Austrália, e não esperava ganhar
tantas posições, depois, fiz o meu melhor para seguir
Sebastian (Vettel), mas, ele foi muito mais rápido.
Logo de imediato, notei algumas gotas de chuva e os
meus pneus estavam a começar a escorregar, preferi
então, manter-me na pista. Perdi alguns lugares no
meu primeiro ‘pit-stop’, mas, é claro que tínhamos
um ritmo muito bom e nós fomos capazes de lutar

Helder Dias

com os carros da frente. Tive sorte com o problema
de Fernando (Alonso), mas foi muito divertido lutar e
ter ficado à frente de Lewis (Hamilton). Nas últimas
voltas, Mark (Webber) estava perto de mim, mas nós
tivemos o ritmo para ficar à frente. É mais um grande
resultado para o Lotus Renault GP e fica claro que a
equipa tem dado grandes passos em frente este ano.
O australiano sofreu com problemas no Sistema de
Recuperação de Energia Cinética (Kers), teve que se
contentar com a quarta posição. Com bom desempenho, Felipe Massa, foi o quinto, apesar de um erro
da Ferrari no seu primeiro ‘pit-stop’. O carro parou
após a bandeirada, mas, o brasileiro chegou logo à
frente do seu companheiro, Fernando Alonso, em
sexto lugar. Voltas antes, Hamilton e Alonso entraram num lindo debate, os quais arrastam uma rivalidade desde 2007, quando os dois foram companheiros da equipaMcLaren. E, nesta antiga rivalidade,
a disputa não acabou da melhor forma para um dos
lados. Na tentativa de ultrapassagem, Alonso tocou
a lateral esquerda da sua asa no pneu traseiro direito
de Hamilton.A FIA não perdoou e penalizou Alonso e Hamilton com 20 segundos, sofrendo somente
Hamilton, numa redução na tabela classificativa.
“Estou feliz com esta corrida. Não com o resultado,
mas porque fomos finalmente competitivos, capazes
de lutar roda a roda por um lugar no pódio e isso
é uma motivação extra para a próxima prova. Não
tivemos sorte, pois se a asa móvel tivesse funcionado
o tempo todo poderia ter ganho a posição do Hamilton. Mas ele também defendeu muito bem, e infelizmente, tocámos, e acabei quebrando a asa. O dia
foi mau para mim, talvez na próxima seja melhor, o
carro parecia capaz de gerir os pneus muito bem o
que significava que eu poderia lutar com os outros.
Com o pacote que temos hoje, não podemos lutar
pela vitória, mas, espero que as mudanças em breve nos permitam avançar. Em Xangai, percebemos
que podemos esperar outro fim-de-semana difícil.
Teremos algo novo, mas não sabemos os progressos
que nos vão garantir. Há ainda um longo caminho a
percorrer no campeonato terei que enfrentar todas
as possibilidades não deixando nada ao acaso” dizia
Alonso.

As paradas começaram na volta de número 12, com
Webber. Nas oito voltas seguintes, todos os demais
pilotos fizeram seus ‘pit-stops’. Massa e Heidfeld
enfrentaram problemas nos seus ‘pits’.
A equipa espanhola HISPANIA está a melhorar, deu
um pequeno passo em frente este fim-de-semana, ao
conseguir classificar os seus dois carros para a corrida, mas, a verdade é que as coisas estão muito longe,
de terem melhorado muito na equipa de ColinKolles. NarainKarthikeyan, ficou fora da corrida após 15
voltas, em virtude, das altas temperaturas da água no
seu carro, o que indiciava maiores problemas pela
frente, razão pela qual a equipa decidiu pará-lo antes
que a conta aumentasse. Já VitantonioLiuzzi foi mandado parar pela equipa devido a razões de segurança,
depois de ter informado instabilidade na parte traseira do carro. O italiano foi duas vezes aos boxes e na
última foi detectado um problema na asa traseira.
Tanto Michael Schumacher como Nico Rosberg,
dividem a opinião que os MGP W02 não têm ritmo
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para fazer melhor, do que um lugar, na parte de baixo do top 10. Schumacher foi nono, e Rosberg 12º,
basicamente o mesmo que conseguiram na classificação: “Tive uma corrida cheia de altos e baixos, onde
tive de passar uma porção do tempo a fazer atenção aos pneus, mas penso que não podíamos esperar
mais do que dois pontos e é claro para todos que
temos de trabalhar muito no nosso ritmo de corrida
que está longe do que devia. Temos plena consciência disso e vamos trabalhar para progredir”, disse
Schumacher no que foi laconicamente apoiado por
Nico Rosberg: “Não temos ritmo de corrida!”.

Já Ross Brawn revelou que estava à espera de um
milagre de São Pedro para poder obter um bom resultado: “Mantivemos os monolugares em pista mais
tempo na esperança que chovesse. Foi uma má decisão, e perdemos algumas posições com isso”.
Vejamos, o que se passou no sábado, e, a contar para
a melhor posição na linha de partida. Foi mais difícil
do que parecia, no fim dos treinos livres de sextafeira. Após dominar todo o primeiro dia em Sepang,
a Red –Bull teve muitas dificuldades para andar na
frente dos rivais em todas as partes do treino classificatório. Só que, já com o cronómetro parado, ele apareceu. Com uma volta em 1m34s870, Sebastian Vettel pulverizou o tempo de Lewis Hamilton, o melhor
até então, e arrancou a sua segunda ‘pole’ de 2011 e
a 17ª da carreira, quando a equipa já não acreditava
que isto poderia ser possível. O inglês da McLaren
teve de se contentar com a segunda posição, um décimo atrás do alemão.
Melhor de sexta-feira, Mark Webber ficou longe do
ritmo conseguido por seu companheiro neste sábado.
O australiano da Red -Bull largou apenas em terceiro,
logo à frente de JensonButton, da McLaren, o quarto.
Com uma Ferrari bem aquém das rivais, Fernando
Alonso foi o quinto colocado, duas posições à frente
de Felipe Massa, seu companheiro de equipa, o sétimo. A dupla foi separada pelo alemão NickHeidfeld,
da Renault-Lotus, que ficou em sexto.
Próximo encontro, domingo 17 de Abril no Grande Prémio da China.

CLASSIFICAçãO GP da Malásia
1-Vettel
2-Button
3-Heidfeld
4-Webber
5-Massa
6-Alonso
7-Hamilton
8-Kobayashi
9-Schumacher
10-Di Resta
11-Sutil
12-Rosberg
13-Buemi
14-Alguersuari
15-Kovalainen
16-Glock
17-Petrov

Red Bull-Renault
McLaren-Mercedes
Renault
Red Bull-Renault
Ferrari
Ferrari
McLaren-Mercedes
Sauber-Ferrari
Mercedes
Force India-Mercedes
Force India-Mercedes
Mercedes
Toro Rosso-Ferrari
Toro Rosso-Ferrari
Lotus-Renault
Virgin-Cosworth
Renault
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Notícias
em breves
FC Porto critica
arbitragem
O director-geral do FC
Porto, Antero Henrique,
apontou 15 erros ao árbitro Duarte Gomes no passado jogo com o Benfica,
da 25ª jornada da Liga
de futebol, e contestou
a competência do observador do juiz. Emconferência de imprensa, o
dirigente considerou que
a referida arbitragem foi
“uma demonstração do
que não deve ser o futebol português”.
SJPF quer ‘governo
transitório’
O presidente do Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol (SJPF), Joaquim
Evangelista, disse que
vai propor na reunião
de hoje a criação de um
“governo transitório” na
Federação Portuguesa
de Futebol. O dirigente
sindical considera que
assim se “reforçavam
as medidas que fossem
tomadas neste período
de transição no futebol
português”.
FUTSAL: Mundial 2012
é “obrigação”
O seleccionador português de Futsal, Jorge
Braz, afirmou ontem que
é “um objectivo e uma
obrigação” Portugal apurar-se para o Mundial da
Tailândia de 2012.
TÉNIS: Gil em
grande no Mónaco
O tenista português Frederico Gil, vindo da qualificação, garantiu ontem
a presença na segunda ronda do torneio de
Monte Carlo, depois de
derrotar o ucraniano Sergiy Stakhovsky, por 6-1
e 6-3. De salientar que
também o n.º 1 do ténis
português subiu ao 82.º
lugar do ranking do ténis
mundial.
Heat muito quentes
para Celtics
Os Miami Heat isolaramse na madrugada de
domingo na 2ª posição
daConferência Este da
Liga NBA, depois de
derrotarem em casa os
Boston Celtics, por 10077. LeBron “King” James
marcou 27 pontos e o
seu colega base, Dwyane
“Flash” Wade, anotou 14.
Rui Patrício: “Vamos
conseguir trazer
de lá a vitória”
Rui Patrício afirmou esta
terça-feira que o objetivo
da equipa é vencer o FC
Porto, no domingo, em
jogo da 27.ª jornada da
Liga. “Vai ser uma partida complicada, apesar
de já serem campeões.
É uma equipa forte, mas
nós somos o Sporting e
vamos lá para conseguir
trazer a vitória. Vamos
dar tudo para isso”

DESPORTO

Vitória para chegar
ao terceiro lugar
O

Sp. Braga recebeu e venceu o V.
Guimarães por 3-1 no jogo de encerramento da 26.ª jornada da liga de
futebol. Com este resultado os bracarenses ascenderam ao terceiro lugar da
liga de futebol, ultrapassando o Sporting, quando faltam quatro jornadas
para o fim do campeonato. Num jogo
equilibrado, foram as bolas paradas que
fizeram a diferença no derby minhoto. A

ro poste e Paulão no segundo a marcar
de cabeça. Dois minutos depois Nilson
eleva a contagem num remate fora da
área e em que o guardião vimaranense,
Nilson, pareceu ter sido mal batido. Aos
76m, novo canto, novo golo. Desta feita Alan a cabecear com a bola ainda a
bater no ferro antes de chegar ao fundo
das redes. Já no período de descontos,
o V. Guimarães, que já tem a Liga Eu-
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1ª liga - LIGA zon SAGRES
1-FC Porto
2-Benfica
3-Sp. Braga
4-Sporting
5-Nacional
6-V. Guimarães
7-Rio Ave
8-P. Ferreira

74
55
43
42
35
34
33
33

9-Marítimo
10-Beira-Mar
11-U. Leiria
12-Olhanense
13-Académica
14-V. Setúbal
15-Naval
16-Portimonense

32
32
30
28
28
27
23
19

RESULTADOS

próxima jornada

Sexta-feira (8 de Abril)
Marítimo 1-1 Nacional 15:15
Sábado (9 de Abril)
Sporting 2-0 Académica 15:15
Domingo (10 de Abril)
V. Setúbal 4-1 U. Leiria 11:00
P. Ferreira 1-6 Rio Ave 11:00
Beira-Mar 1-0 Olhanense 11:00
Portimonense 2-3 FC Porto 13:15
Naval 2-1 Benfica 15:15
Segunda-feira (11 de Abril)
Braga 3-1 V. Guimarães15:15

Sexta-feira (15 de Abril)
Académica-V. Setúbal 15:15
Sábado (16 de Abril)
Olhanense-P. Ferreira
14:15
V. Guimarães-Marítimo 16:15
Domingo (17 de Abril)
Rio Ave-Naval
11:00
U. Leiria-Portimonense 11:00
Benfica-Beira-Mar
13:15
FC Porto-Sporting
15:15
Segunda-feira (18 de Abril)
Nacional-Sp. Braga
15:15

Taça de Portugal
1ª Mão

2ª Mão

V. Guimarães - Académica
1-0
0-0
FC Porto - Benfica
0-2
20/04
LIGA ORANGINA 2010/2011
1-Oliveirense
2-Feirense
3-Trofense
4-Gil Vicente
5-Arouca
6-Leixões
7-Estoril Praia
8-Desp. Aves

primeira parte terminou sem golos, com
maior domínio dos homens da casa, mas
com poucos lances de perigo. Os golos
só surgiram na segunda parte, através
de Paulão, Ukra e Alan, com Edgar, de
grande penalidade, a encurtar distâncias
no período de descontos. O primeiro
tento surgiu aos 61m no terceiro canto seguido, com um desvio ao primei-

ropa assegurada pela presença na final
da Taça de Portugal, reduziu de grande
penalidade, convertida por Edgar. O
derby minhoto ficou aindamarcado pelo
boicote do Vitória depois do corte de relações entre os dois clubes com a devolução de 1.498 dos 1.500 bilhetes. Em
Guimarães foi montado um ecrã gigante
para se poder assistir à partida.

Queiroz quer Irão à
imagem do Manchester U.

C

arlos Queiroz, novo seleccionador do Irão, quer
implementar na equipa persa o mesmo sistema
que levou ao êxito o Manchester United, anunciou
esta terça-feira o director-geral da federação do país,
Abbas Torabian. “Queiroz quer implementar no nosso
futebol a mesma dinâmica que existe no Manchester
United. Pareceu-nos uma boa ideia e estamos dispostos a que se torne realidade”, destaco o dirigente,
citado pela agência Isna. O treinador português, que
foi adjunto de Alex Ferguson na equipa de Old Trafford, assinou, a semana passada, um contrato por três
temporadas, pelo qual receberá cerca de 1,4 milhões
de euros. Pela frente, Queiroz terá de reabilitar uma
selecção que atravessa um período negativo, com uma
prolongada crise de jogo e sem resultados desde que
falhou a qualificação para o Mundial da África do Sul.
Nem tudo está perdido,
há um propósito
de Deus para a sua vida,
Creia somente.
“Conhecereis a verdade e a
verdade vos libertará Jo.8,32”

Igreja Batista Vida
Nova de Montreal
1886 Rue Tillemont,
Montreal, Qc
Cultos: domingos às 11h00
Evg. Balthazar Marins
Telefone: (514) 576-7705
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42
42
41
39
36
33
33
32

9-Santa Clara
10-Freamunde
11-Moreirense
12-Belenenses
13-Penafiel
14-Sp. Covilhã
15-Fátima
16-Varzim

31
30
29
27
26
25
22
22

RESULTADOS

próxima jornada

Feirense 2-1 Varzim
Arouca 6-3 Penafiel
Freamunde 2-1 Fátima
Leixões 1-1 Estoril Praia
Trofense 2-0 Desp. Aves
Gil Vicente 2-1 Moreirense
Santa Clara 1-2 Oliveirense
Sp. Covilhã 2-0 Belenenses

Varzim 17/04 Arouca
Estoril Praia 17/04 Santa Clara
Moreirense 17/04 Feirense
Penafiel 17/04 Sp. Covilhã
Oliveirense 17/04 Gil Vicente
Belenenses 16/04 Trofense
Desp. Aves 17/04 Freamunde
Fátima 17/04 Leixões

Liga dos campeões 2010/2011
Internazionale - Schalke 04
Barcelona - Shakhtar Donetsk
Chelsea - Man. United
Real Madrid - Tottenham

1ª Mão

2-5
5-1
0-1
4-0

2ª Mão

13/04
1-0
1-2
13/04

Liga da europa 2010/2011
FC Porto - Spartak Moskva
Benfica - PSV
Villarreal -Twente
Dynamo Kyiv - Sp. Braga

1ª Mão

5-1
4-1
5-1
1-1

2ª Mão

14/04
14/04
14/04
14/04
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