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ANO 51

egundo as estatísticas, nos últimos
anos o crédito foi das indústrias que
mais lucrou no nosso país. O recurso
ao crédito foi feito por quase todos os
agentes económicos e em vários sectores de actividade. Para muitos, começou aí a ambição e a ilusão de que podíamos alcançar níveis de consumo que
há muito ambicionávamos, mas que estavam acima das nossas possibilidades.
Infelizmente, o pior aconteceu. Agora
apercebemo-nos que o crédito fácil e os
níveis de consumo elevados revelaramse insustentáveis. As nossas dívidas
acumularam-se ao ponto da inevitável
falência. Mais de 60 empresas fecham
todos os dias e as insolvências declaradas estão a aumentar numa média de
uma dúzia por dia. E é exactamente por
isso que vieram os senhores da Europa
e do FMI para nos ajudar a pôr as contas em ordem e evitar consequências
trágicas para a economia nacional.
Hoje, a discussão entre cidadãos é:
Afinal de quem é a culpa de tal descalabro financeiro? De todos, dizem alguns
políticos. Mas como é sabido, o Estado foi dos que mais recorreu ao crédito para levar a cabo toda a espécie de
obras públicas donde resultaram misteriosas derrapagens. Depois, as obras foram inauguradas, os governos ficaram
Continuação na página 2
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Governo dos Açores apela à
naturalização como forma de
evitar deportação dos EUA e Canadá
O
Governo Regional dos Açores
lançou ontem o programa LEGAL para alertar as comunidades
emigrantes nos EUA e Canadá para a
necessidade de se naturalizarem como
forma de evitar uma eventual deportação desses países, onde residem muitos açorianos.
“O que queremos é fazer chegar a informação de forma directa, sem pressionar ninguém, sem apontar o dedo

a ninguém. Queremos mostrar às pes- ainda existe nas comunidades emigransoas que há motivos para que tomem tes. “Durante muitos anos, havia quem
medidas urgentes”, afirmou Graça acreditasse que a naturalização seria
Castanho, directora regional das Co- uma traição à pátria, outros pensam
munidades. Graça Castanho, que fala- que, sendo o pai e a mãe naturalizados,
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Boca do Inferno

Partidos nunca,
Alcochete jamais

V

Ricardo Araújo Pereira

ejam como são hipócritas os partidos! Vejam
o modo como conseguiram apropriar-se daquela conversa tão bonita sobre cidadania! Vejam
a rapidez com que arregimentaram esta espécie
de Zita Seabra instantânea que sou eu! Malditos
partidos! (A propósito, votem neste partido, para
que, com a minha eleição, fique bem clara a perfídia dos seus dirigentes.)’
Tal como Fernando Nobre previu, a sua decisão de
aceitar um lugar numa lista partidária depois de ter
dito que nunca aceitaria nada que tivesse a ver com
a política partidária foi mal interpretada. A generalidade das pessoas, cuja capacidade hermenêutica é
muito deficiente, interpretou o gesto como uma manifestação de incoerência de Fernando Nobre. Na
verdade, trata-se de uma manifestação de incoerência
dos partidos.
O que está em causa não é Fernando Nobre ter dito
categoricamente uma coisa e depois ter feito o contrário, o que está em causa é que, mais uma vez, um
partido apoia uma pessoa que diz categoricamente
uma coisa e depois faz o contrário. Depois de ter
passado toda a campanha presidencial exprimindo
a mais profunda repugnância pelos partidos, Nobre
prepara-se agora para fazer o mesmo nas legislativas
mas ao serviço de um partido. A candidatura como
cabeça de lista do PSD por Lisboa aprofunda a crítica
de Nobre aos partidos.
É mais um grito de denúncia da podridão do sistema
partidário. É, no fundo, uma candidatura que brada:
“Vejam como são hipócritas os partidos! Vejam o
modo como conseguiram apropriar-se daquela conversa tão bonita sobre cidadania! Vejam a rapidez
com que arregimentaram esta espécie de Zita Seabra
instantânea que sou eu! Malditos partidos! (A propósito, votem neste partido, para que, com a minha
eleição, fique bem clara a perfídia dos seus dirigentes.)”
A sabedoria popular parece validar a escolha de
Fernando Nobre. De facto, há um provérbio que diz
“Não cuspas no prato em que comeste”, mas não há
qualquer ditado que recomende “Não comas no prato
em que cuspiste”, como Nobre se prepara para fazer.
O povo desaconselha a ingratidão, mas sabe que a
fome é negra.
Fernando Nobre apoiou Durão Barroso nas legislativas de 2002, Mário Soares nas presidenciais de
2006 e o Bloco de Esquerda nas europeias de 2009. É
um homem que não gosta de partidos mas já apoiou
quase todos, o que é cristão. De repente, Nobre deixou de apoiar partidos e passou a criticá-los.
E foi exactamente nessa altura que os partidos passaram a apoiá-lo a ele. Pode não ser um político, mas
sabe muito de política. O ativista antipartidos aceita
encabeçar uma lista do PSD numa altura em que até
antigos presidentes do partido, como Manuela Ferreira Leite e Marques Mendes, não aceitam.
É sempre assim: essa gente da política partidária
está sempre pronta para ajudar os partidos não colaborando com eles. Deviam ter a coragem, a audácia e
a rebeldia de dizer, como o dr. Fernando Nobre: “Vocês não prestam para nada. Em que é que eu posso
ajudar-vos?”
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Muito Bons Somos Nós

Todo o cronista
devia ter um Dr. Alceu

À

s vezes gostava de ter o contrato que o Bruno Nogueira tem com a TSF. Dava-me a preguiça, apetecia-me ir para a praia ou simplesmente não me saía
nada de jeito e, pronto, aqui vai disto: punha uma canção pimba, abria com um pivô inicial a dizer qualquer
coisa como: “Já aqui passei muita canção pimba, mas
esta é a mais pimba de todas” – e ala para a Costa da
Caparica. Infelizmente, nem isto é a rádio nem eu sou o
Bruno Nogueira (coisa que, aliás, nos orgulhará a ambos em igual medida). Se há uma crónica para entregar,
então há uma crónica para escrever. E, se há uma crónica para escrever, então o melhor é que escrevê-la custe
o mais possível. Com esta cruz se debate todos os dias
um tipo que nasceu protestante, tenha ou não alguma
vez acreditado na Omnipotência: com a firme convicção – e mesmo que tudo em redor prove racionalmente
o contrário – de que, se não dói, não presta.
Haja saúde.
Hoje não tenho crónica. Ando a correr há um mês por
causa do lançamento do novo livro, advento por coincidência simultâneo com um pico de trabalho quase
épico, e agora aqui estou, com uma dor de cabeça monumental, uma tosse que não se pode e uma vontade
imensa de fechar os olhos, a contemplar esta página em
branco como um equídeo contempla o tipo que quer
montá-lo: contrariado como o diabo, mas ainda assim
consciente de que deixar-se montar foi a única razão
para a sobrevivência da sua raça. Na pastinha “Ideias”
tenho, por esta altura, 192 ficheiros: crónicas inacabadas mas acabáveis, anotações já estruturadas em princípio, meio e fim, pistas para desenvolver mais ao estilo
escrita automática. É muito raro, hoje em dia, escrever
uma crónica que não tenha sido antes pensada e pelo
menos vagamente discutida, em colóquio, solilóquio ou
provocação ao vento. Mais raro do que isso só chegar
ao final da tarde de domingo e não conseguir concretizar. Nem sobre os 192 assuntos em maturação, nem
sobre outra coisa qualquer.
Desde as dez da manhã, esbocei pelo menos um parágrafo sobre as mulheres que fazem beicinho e os trolhas
comprimidos nos furgões que vogam pelas auto-estra-

Joel Neto

das à sexta-feira à tarde, os maridos de grávidas que até
enjoos sentem e os homens que põem casacos pelos
ombros, os óculos escuros, o Nuno Markl e a incapacidade de sacralizar. Às mulheres que fazem beicinho, atirei dois insultos e depois fiquei sem nada para dizer. Aos
homens que engravidam tanto quanto a esposa, dei três
pontapés na boca e depois tive pena. Dos trolhas, descobri que, em dias assim, também não tenho outra coisa
senão pena, o que é fraco argumento para uma crónica
completa – e, quanto aos homens que põem o casaco
pelos ombros, pois talvez não passem de uma espécie
de versão engravatada dos trolhas do furgão. Sobre os
óculos escuros, que gostava um dia de declarar como a
maior pinderiquice dos séculos XX e XXI, descobri-me
afinal com apenas uma coisa para dizer: “Declaro que
os óculos escuros são a maior pinderiquice dos séculos
XX e XXI.” Do Nuno Markl, sei que queria falar mal,
mas já nem lembro a propósito do quê – e, agora que
penso nisso, não faço ideia nenhuma do que signifique
“Incapacidade de Sacralizar”, ficheiro que suicidamente
se limita às três palavras que traz no título.
De alguns dos grandes cronistas do passado se disse,
em jeito de supremo elogio: “Era melhor ainda quando
não tinha assunto.” É algo que eu adoraria ouvir um dia
sobre mim próprio, mas apenas para sentir-me consagrado no cânone. Na verdade, não há qualquer hipótese
de eu ser melhor não tendo assunto, até porque não há
qualquer hipótese de eu não ter assunto. Há quinze anos
que me venho munindo de assuntos e de argumentos
sobre esses assuntos e de retórica para defender esses
argumentos. Por outro lado, e se de repente houver o
risco de me faltar o tema, é mais forte do que eu: em
cinco minutos já tenho todo um debate sistematizado,
independentemente do objecto desse debate e do lado
da barricada onde me houver acantonado. E, porém, um
dia haverá em que simplesmente não conseguirei escrever, mesmo tendo sobre o que escrever (e, aliás, o que
escrever sobre isso). E o pior é que esse dia é hoje.
Olhem: estou a pensar colar-me ao Nelson Rodrigues
e fazer de Nuno Markl o meu Dr. Alceu, para dele me
ocupar nos dia de desinspiração. Alguém se opõe?

Os agentes económicos
Augusto Machado
é que lucraram
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com o crédito, mas quem vai pagar as dívidas são os
contribuintes bem como as gerações futuras.
Os analistas revelam que, “não foi só o Estado a endividar-se. Nos últimos anos as famílias e as empresas
endividaram-se a ritmos acelerados, de tal modo que as
dívidas das famílias já ultrapassam os cem por cento do
PIB, e as dívidas das empresas já totalizam mais de 150
por cento desse mesmo PIB”. Por outras palavras, Portugal é hoje um país onde as dívidas comandam as vidas
dos cidadãos. E porquê? Porque quando os países estão
sobreendividados, os encargos com as dívidas são de tal
ordem que sobram menos recursos para o consumo e
para o investimento, diminuindo o crescimento económico. Ou seja: o endividamento pode dar-nos uma gratificação quase instantânea no presente, mas tem consequências terríveis quando não é sustentável. E é por
causa de todo este endividamento que agora nos damos
conta que o nosso bem-estar está ameaçado. E enquanto
não se travar e invertermos, de uma vez por todas, este
excessivo endividamento, não será possível ambicionar
um Portugal com um futuro financeiro estável.
Ao longo destes 37 anos de liberdade de expressão, o

país já precisou de ajuda externa três vezes. Os políticos
não têm aprendido pelos erros do passado, continuam a
cometer o mesmo erro – endividar o país até à bancarrota. Será assim tão difícil compreender que se ganhamos
500 euros não devemos gastar 5.000 euros?
Como já estamos em campanha eleitoral já começou
a caça aos votos – e, embora o país esteja em crise, o
Governo diz que é preciso respeitar as tradições, e toca
a dar tolerância de ponto aos funcionários, começando
quinta-feira ao meio dia até terça-feira, durante a Páscoa,
alegando que faz parte da tradição. Com os senhores da
Troika (FMI, BCE, CE) por cá, a ver se nos salvam da
bancarrota, não podia haver pior ideia. Certamente que
este tipo de comportamento não irá facilitar as negociações. Se o país está com dificuldades financeiras a pergunta que as pessoas sensatas fazem é: se o país está em
crise profunda, porque é que o os governantes, em vez
de encorajar as pessoas a trabalhar e produzir mais dãolhes tolerância de ponto? O que pensarão os senhores da
Troika? Que os Portugueses e quem os governa não estão interessados em sair do buraco em que se meteram...
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Notícias
em breves
Dez mortos
nas estradas
Durante a Operação Páscoa
2011, que terminou segunda-feira, foram registados,
até à noite de domingo, dez
mortos e 33 feridos graves
nas estradas. A operação
teve início às 00h00 da passada quinta-feira.
Produção
diminui 63%
A produção da Toyota no
Japão, em Março, diminuiu
mais de 63%, comparativamente ao período homólogo
de 2010, após o violento sismo. A nível mundial a empresa regista uma quebra
de 30%, podendo perder a
liderança das vendas para a
General Motors.
Ouro e prata
em máximos
O preço do ouro e da prata
atingiu novos recordes devido à desvalorização do dólar
e ao seguimento das tensões
no Médio Oriente e Norte de
África. O ouro esteve nos
1,518.30 dólares (€1,042.61)
por onça e a prata nos 49.79
dólares (€34.19).
AFEGANISTÃO: Talibã
fogem de cadeia
Quase 500 prisioneiros, na
maioria rebeldes talibã, fugiram da prisão de Kandahar,
no Afeganistão, no domingo,
através de um túnel escavado durante cinco meses.

NOTÍCIAS

Cavaco apela a responsabilidade
dos partidos num “tempo de
sacríficios” e “interrogações

O

Presidente da República defendeu que a palavra tem de ser devolvida ao povo quando a democracia
está numa “encruzilhada” e apelou à
responsabilidade dos partidos para atuarem com “verdade” neste “tempo de
sacrifícios” e “interrogações”.
Numa intervenção na cerimónia na
sessão comemorativa do 25 de Abril
que decorreu no Palácio de Belém, o
Presidente da República centrou o essencial do seu discurso nas próximas
eleições legislativas, “no caminho que
os portugueses serão de novo chamados a escolher os caminhos que querem trilhar”.
“Nos momentos decisivos, é a voz do
povo que deve fazer-se ouvir. Em democracia, há que respeitar a soberana
decisão dos cidadãos. Homenagear o
25 de Abril e aqueles que o fizeram é,
acima de tudo, ter confiança na maturidade cívica dos Portugueses e respeitar os princípios da democracia e as
opções esclarecidas feitas em liberdade”, sublinhou, numa ideia que, já no
final da intervenção voltou a repetir.
“Este é um tempo de sacrifícios, sem
dúvida, mas também um tempo de
grandes escolhas. Quando uma democracia se encontra numa encruzilhada,
tem de se devolver a palavra ao povo e,
depois, respeitar as opções que o povo
decidir tomar”, insistiu. Num claro
apelo aos partidos políticos, Cavaco
Silva centrou-se na próxima campanha

eleitoral, alertando para a necessidade
dos programas de cada força partidária
serem apresentados com “serenidade”,
sem “promessas que não poderão ser
cumpridas”, porque “vender ilusões ou
esconder o inadiável é travar a resolução dos problemas que nos afligem.”

“Dos agentes políticos exige-se que
atuem com transparência e com verdade, que esclareçam devidamente os
Portugueses, sem subterfúgios. A liberdade e a democracia que conquistámos
exigem de todos sentido de responsabilidade e uma consciência clara da situação em que nos encontramos”, frisou.
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« Saber é poder »

Como excluir a garantia legal de
qualidade de um contrato de venda?
Tanto o contrato de venda da casa
como o contrato de escritura no
notário devem ser muito claros
no sentido de que a garantia legal
não se aplica, ou seja, o comprador
compra sem garantia legal. Se os
documentos vêm pôr em causa a
presença de um tal acordo, em caso
de qualquer problema, os tribunais
pronunciarão em favor do comprador e, neste caso, a garantia legal
será aplicável.
Se a garantia legal é omissa no con-

- Sir Francis Bacon
trato de venda, isso signiﬁca automaticamente que a venda é feita
com a garantia jurídica de qualidade.
Vale ressaltar que este tipo de cláusulas, que exclui a garantia legal de
qualidade, muitas vezes contribui a
reduzir o valor da venda. Estas referências são frequentemente utilizadas em caso de sucessão ou então
quando uma instituição ﬁnanceira
vende uma casa e que naturalmente
não conhece a condição desta.
Para mais informações, podeis
comunicar com a nossa notária,
Jocelyne Sequeira.

Pensamento da semana

«O nosso arrependimento não é tanto um remorso do mal que cometemos,
mas um temor daquilo que nos pode acontecer.»
- François La Rochefoucauld
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Governo dos Açores apela
à naturalização como forma
de evitar deportação
dos EUA e Canadá

Continuação da página 1
Para Graça Castanho, “é esta desinformação que
se pretende desconstruir, avisando as pessoas que
podem ser deportadas (se não estiverem naturalizadas), às vezes até por um pequeno incidente com a
polícia ou porque deixaram caducar o ‘green card’
e vão pedir a renovação”. A directora regional das
Comunidades admitiu que não existe uma estimativa
oficial dos emigrantes açorianos nos EUA e Canadá que estão devidamente legalizados mas ainda não
pediram a naturalização, frisando a importância do
programa LEGAL para os sensibilizar nesse sentido.
Para ajudar a identificar alguns dos problemas que
têm que ser ultrapassados, está de visita aos Açores
o xerife de Bristol County, Thomas Hodgson, que é
responsável por um centro de detenção por onde passam muitos dos que são deportados para os Açores.
“Esta visita permitiu fazer o levantamento das dificuldades e da desinformação que existe nas comunidades emigrantes e que atrasa processo de naturalização”, afirmou Graça Castanho. Nesse sentido, os
dados recolhidos vão integrar o material de apoio ao
programa LEGAL que será distribuído nas comunidades emigrantes para os alertar que é “extremamente importante avançar para o processo de naturalização”.
“O único caminho para evitar a deportação é a naturalização”, frisou, adiantando que, ao contrário de
uma ideia que se generalizou, a maioria dos deportados não chega aos Açores devido a problemas com
a justiça. Graça Castanho salientou que “a deportação é como uma doença, pelo que não faz sentido
tratar apenas a doença e esquecer a sua prevenção”,
acrescentando que é esse o objectivo do programa
LEGAL, que as autoridades açorianas pretendem que
chegue a todos os emigrantes nos EUA e Canadá.
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Liberdades
Recuperação da Ermida de
de Abril João Rocha Santa Bárbara na Povoação
N
D
asci em 1970 e, por via disso, a minha experiência
vivencial na época anterior à “Revolução dos Cravos” nem merece alinhar num parágrafo.
Porém, pela boca de muitos que “lá estiveram”, ouvi
relatos claramente desagradáveis em relação ao estilo
social vigente na ditadura personificada por António
Salazar. O 25 de Abril de 1974 trouxe à sociedade portuguesa uma conquista que deveria estar sempre associada à condição humana – a liberdade. O conceito
de liberdade aplica-se em áreas fundamentais ao funcionamento de qualquer sociedade. Há pluralidade democrática, as opiniões não são abafadas pelo regime, o
acesso ao ensino generalizou-se e tantas outras coisas
que, para um indivíduo relativamente jovem como eu,
nem dão para pensar na sua não existência. O senso
comum diz-me, duma forma nítida, que acabo por ser
privilegiado em ter a oportunidade de viver no período pós-25 de Abril. O mesmo senso, também, não me
empurra para um tom acusatório de tudo o que marcou
a época da “outra senhora”. Resumindo o raciocínio,
os “maus” não estavam todos no passado. Houve uma
mudança política, consequência da revolução militar,
mas as mentalidades não se transformam apenas com
cravos no cano das espingardas. Abril, de 1974, trouxe muitas promessas ainda por cumprir. A democracia
lusa, exercida por homens e logo sujeita a inúmeras falhas, denota obscuridades que nem a sua tenra idade em
termos históricos consegue, só por si, justificar. Mesmo
num sistema cheio de imperfeições (do qual faço parte
integrante), torno a vincar o pensamento: não há nada
como viver em liberdade, por mais aparente que esta se
afigure. Hoje, por exemplo, o sindicalista Emílio Ribeiro é homenageado, pela União de Sindicatos de Angra
do Heroísmo, num almoço convívio a realizar no Posto
Santo.Escrevo isto com grande agrado, até pela figura
em causa, e livre do espartilho da clandestinidade. É a
liberdade, meus senhores...

ecorre no próximo dia 29 de Abril no Auditório Municipal da Vila da Povoação, a sessão da
Apresentação Pública do Movimento para a Recuperação da Ermida de Santa Bárbara – Concelho da Povoação, pelas 20h00. Nesta sessão dar-se-á destaque
ao actual estado da ermida, as diversas questões ligadas a esta, incluindo a classificação da mesma como
património histórico, através da Direcção Regional
da Cultura. Tendo em conta tratar-se da representante
da primeira ermida construída neste concelho e na
ilha, sendo ainda, o lugar onde foi dita a primeira
missa em terras micaelenses, pelos primeiros povoadores.

A sessão terá início pelas 20h00 e contará com as
ilustres presenças, do Presidente da Câmara Municipal da Povoação, Carlos Ávila, a Presidente da Assembleia Municipal da Povoação, Benilde Oliveira,
o Vigário Episcopal / Ouvidor e Pároco da Povoação,
Padre Octávio de Medeiros.

JSD/Açores apresentou Madeira comemora
novos espaços virtuais 25 de Abril na rua

A

JSD/Açores apresentou recentemente o seu
novo sítio na internet, já disponível no endereço www.jsdacores.com. Paralelamente, a estrutura
liderada por Cláudio Almeida divulgou um outro espaço virtual, “contendo informação eleitoral para os
jovens que estudam fora da sua terra, ou seja, um site
que dá a informação de como poderão votar fora da
sua zona de residência”, disse o responsável pela JSD
na região. Segundo a JSD esse espaço está em www.
voto.jsdacores.com, pretendendo a sua criação “combater a abstenção e fazer com que os jovens que estão
fora da sua localidade de residência possam votar”,
explicou Cláudio Almeida.

C

inco dos sete partidos com representação parlamentar sairam à rua para assinalar o 25 de Abril.
Com as portas do Parlamento fechadas, PS, CDU,
BE e MPT procuram manter vivo o espírito da Revolução com discursos na rua, em diferentes locais da
Região. O PS opta pelo parque desportivo de Água
de Pena, sob a pista do Aeroporto. Promove um almoço com intervenções políticas para militantes e
simpatizantes. O PCP também vai literalmente para
a rua, a da Carreira, onde tem sede própria e repete o
arraial, também com intervenções políticas de Edgar
Silva e Viale Moutinho.

NA SEGUNDA-FEIRA, 2 DE MAIO,

V TE!

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE MAIO, É DIA DE ELEIÇÕES
PODE VOTAR ANTES DO DIA DAS ELEIÇÕES.

RECEBEU ESTE
CARTÃO?

• Nas estações de voto antecipado (advance polls) na Sexta-feira, 22 de Abril, no
Sábado, 23 de Abril, ou na Segunda-feira, 25 de Abril, do meio-dia às 20:00.
• Por correio ou no seu escritório local da Elections Canada, se requerer até às
18:00 de Terça-feira, 26 de Abril.

PARA VOTAR, DEVE:

• ser cidadão/ã Canadiano/a
• ter pelo menos 18 anos de idade no dia das eleições
• provar a sua identidade e morada
SIM – então está registado/a. O cartão diz-lhe
onde e quando votar. Leve-o consigo quando
for votar.

Para mais informação sobre votar, incluindo a lista de peças de identificação
autorizadas, consulte a brochura que recebeu por correio ou visite www.elections.ca.

NÃO, ou encontrou um erro – contacte a
Elections Canada agora.

VOtE. Dê FORMA AO SEU MUNDO.
www.elections.ca

1-800-463-6868

TTY 1-800-361-8935
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coordenação de miguel félix -

Mais radares
fotográficos
no Quebeque

O

ministro dos Transportes, Sam Hamad anunciou
esta semana, que o Quebeque terá mais radares fotográficos espalhados pela província. Embora
ainda não tenha decidido qual serão os sectores onde
estes serão implantados, nem o número de aparelhos
a serem utilizados, ele garante que a vontade é seguir em frente o mais rapidamente possível. Já em
Fevereiro último, Sam Hamad decidiu manter os 15
aparelhos instalados em Montreal, Montérégie e Caldeira-Appalaches desde Agosto de 2009, resultantes
do projecto-piloto que deveria ter terminado a 18 de
Fevereiro.
Isto porque o relatório de avaliação do projecto demonstrou resultados muito animadores: com a descida de 63% dos excessos de velocidade, de 83% das
infracções de ultrapassagem dos sinais vermelhos e a
diminuição de cerca de 30% dos acidentes de viação.
No Quebeque, uma comissão parlamentar estudou o
documento no último mês. O seu relatório está a ser
redigido e será depositado na Assembleia Nacional.
O Partido Quebecois apoia os radares, enquanto que
a Action Démocratique du Quebec os descreve “sobretudo como máquinas de fazer dinheiro”.

Gérald Tremblay
Embaixo na opinião pública
O
s últimos dois anos de controvérsias e principalmente os passados três meses, com o
recente escândalo de espionagem, deixaram vestígios na Câmara Municipal de Montreal.
Com um magro 16% das intenções de voto, o presidente Gérald Tremblay sofre o seu pior apoio desde
sempre, segundo uma sondagem realizada pela empresa Angus Reid, apresentada no Jornal Diário La
Presse.
Se as eleições tivessem sido esta semana, o actual
presidente teria sofrido uma estonteante derrota, já
que os seus dois maiores adversários, Louise Harel e
Richard Bergeron, teriam adquirido a maior parte dos
votos, respectivamente 34% e 32%.
Ou seja, a maioria dos cidadãos não acredita no seu
presidente da câmara, não aprova o comportamento
dos funcionários e considera essencial que ele abdique antesAvril
do fim
do seu mandato.
2011
E ainda,1/2
90%
dos
inquiridos apoia a decisão do Gopage cmyk
verno do Quebeque de investigar o caso, já que quase
um sobre dois (48%) montrealenses desconfia dos úl-

O

s eleitores do país estão desencantados com a
classe política, segundo uma sondagem realizada pela agência Angus Reid. Com efeito, 78% das
pessoas sondadas consideram que “os políticos federais são cada vez menos honestos”, enquanto 75%
dizem-se “muito desiludidos” com a qualidade da liderança dos partidos políticos federais.

ilimitadas

Chamadas efectuadas

ilimitadas
Mensagens texto

ilimitadas

Mensagens texto internacionais

“O desencanto é visível em todas as orientações
políticas”, afirma o representante da agência, o que
se reflecte também na taxa de participação eleitoral,
já que nas últimas eleições, em Outubro de 2008,
apenas 58,8% dos eleitores exerceu o seu direito de
voto, apresentando a mais fraca taxa de participação
na história do país.

ilimitadas
Somente

Esta sondagem foi realizada por telefone, participaram 2013 Canadianos, foi realizada a 16 e 17 de
Abril, e possui uma margem de erro de 2,2 porcento,
cerca de 19 vezes correcta de cada 20.

por mês
Nenhum custo
de activação*

o MelHoR SeRviÇo
De liMpeZa a Seco

1

especiais: 1 par de calças por $3.00
1 fato $9.00 • 1 camisa $2.00

(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)

Desde 1980

Utilizem os vossos minutos
em toda a zona CitéFido
do país. Poderão ser
aplicados custos de
interurbanas.

BÓNUS DE ACTIVAÇÃO

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

Peter: 20, St-Cuthbert

timos anos de tutela.
Esta análise, realizada a 20 e 21 de Abril, traz péssimas notícias para Tremblay: “É difícil negar a óbvia
conclusão de que há um enorme descontentamento
público em relação a esta administração”, diz Jaideep Mukerji, Vice-Presidente da empresa responsável
por este estudo.
Mais: 56% dos inquiridos acredita que Tremblay
deveria abdicar do seu posto antes das próximas eleições, em Novembro de 2013; Contra apenas, menos
de um terço, 31%, que aceita deixá-lo completar o
mandato.
Os pedidos de demissão lançados pelos dois líderes
da oposição estão perfeitamente de acordo com os
sentimentos dos eleitores; Para 81% dos que votaram na Sra. Harel e 70% dos que escolheram o Sr.
Bergeron; o Presidente da Câmara Municipal deveria
demitir-se de imediato. Note-se ainda que 35% dos
que votaram em Gérald Tremblay desejam vê-lo fora
do seu posto antes do fim do mandato. Não são muito
boas notícias para esta actual administração.

Chamadas recebidas

Mais de 62% dos Canadianos acreditam que “a democracia canadiana está crise” e 57% afirma “que
nenhum dos partidos políticos federais tem boas intenções”.

Temos bons preços

5

Novo!
CitéFido ilimitado

O desencanto
popular com os
chefes de partido

• Fazemos alterações e todo
o serviço de sapateiro
• Especializado na reparação
de forros de casacos
de couro e camurça

AQUI CANADÁ

100 $

Oferta válida com Contrato Fido MC e opção Dados de 3 anos.
Oferta exclusiva às lojas Action-Page Inc participantes.
Detalhes em lojas.

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

www.action-page.com
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Pedro Passos Coelho e as reformas
Hélio Bernardo Lopes

É

bem verdade que Pedro Passos Coelho e o seu
PSD têm todas as razões para proteletar a revelação do seu programa governamental. Se, por um
fatídico acaso, os eleitores lhes derem uma vitória,
mesmo que tangencial, nestas eleições que se aproximam. De resto, esta tem sido a razão que tem levado
Marcelo Rebelo de Sousa a aconselhar silêncio aos
dirigentes do seu partido. Abrir a boca, um pouco que
seja, toda a verdade poderá vir à superfície… E um
dos temas mais candentes da sociedade portuguesa
dos nossos dias é o das reformas e pensões dos portugueses.
Tudo está, porém, na mão dos jornalistas que têm a
oportunidade de entrevistar o líder laranja ou os seus
colegas dirigentes, porque só eles podem confrontàlos com a realidade, muito importante para todos nós,
mas muito perigosas de serem reveladas ao nível das
soluções partidárias. E foi isso mesmo que, num dia
destes, teve lugar com Pedro Passos Coelho e o futuro do regime de reformas dos portugueses: os que se
virão a reformar, mas também, ao contrário do referido por Pedro Passos Coelho, dos já hoje aposentados.
Portugal e os portugueses, por uma sucessão de erros ao longo de muitas décadas, mas, acima de tudo,

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

devido ao terrível efeito da crise mundial neoliberalista e sem moral, foram empobrecendo. E, como
nos indica a experiência, não há pior situação na vida
de qualquer um, do que ser pobre ou viver num ambiente de miséria sem horizontes. E uma das naturais
consequências da pobreza, é o crescimento junto de
quem se vê em tais bolandas, do terrível e desumano
fenómeno da inveja.
Mas nem tudo se consegue evitar, pelo que, ao conceder recentemente mais uma entrevista a uma rádio
nacional, Pedro Passos Coelho lá se viu confrontado
com a magna questão das reformas dos portugueses.
Ora, o que foi, então, que o líder laranja defendeu?
Bom, o designado plafonamento das reformas, ou
seja, a criação, por via legal, de um teto máximo a pagar, através da Segurança Social Pública, a quem esteja a trabalhar, e que não terá consequências – à luz
do seu errado modelo – sobre os que já se encontram
aposentados. Ficando o restante para ser aplicado, se
as pessoas assim entenderem, em seguros de reforma,
digamos assim. E deu o (suposto) exemplo espanhol,
onde esse limite será de dois mil e quinhentos euros,
sendo que montantes acima desse valor teriam de ser
aplicados em seguros privados de reforma. Bom, um
sonho, mas um sonho muitíssimo perigoso…
Este tema, e esta ideia agora apresentada por Pedro
Passos Coelho, já foi tratada diversas vezes, sendo
que uma delas teve lugar no programa “Prós e Contras”, envolvendo, se acaso não erro, José Vieira da
Silva, que desempenhava, então, as funções actuais
de Helena André e António Bagão Félix. Ora, nesse
programa, José Vieira da Silva teve a oportunidade
de explicar as terríveis consequências da aplicação
de um tal modelo. E é isso que vou agora tentar explicar ao leitor.
As reformas que hoje são pagas aos aposentados têm
origem nos descontos mensalmente praticados junto
dos que trabalham neste momento, que é uma reali-

dade desconhecida de muita gente. Ou seja: cobra-se
aos que trabalham e às empresas, juntando-se-lhes
uma parcela do Orçamento de Estado, para pagar as
reformas dos já aposentados. E esta é a razão que determina que, diminuindo o emprego ou minorando o
valor dos descontos, haja menos dinheiro para pagar
as reformas dos já aposentados. Simples.
Portanto, se neste modelo forem diminuídas as contribuições dos que trabalham, ou das empresas ou do
Orçamento de Estado, passará a haver menos dinheiro, para pagar aos já reformados e não apenas aos que
o vierem a ser. Baixando as entradas de dinheiro na
Segurança Social, terão de se baixar os gastos com as
reformas, mesmo com os que se encontram já reformados, dado que as suas reformas são pagas com as
verbas conseguidas junto das empresas, dos trabalhadores e do Orçamento de Estado.
Mas há mais: os vencimentos acima dos dois mil
e quinhentos euros são os mais elevados, pelo que,
num ápice, a Segurança Social Pública ficaria sem
uma fatia fantástica de dinheiro, que seria canalizada para as seguradoras privadas, acabando os atuais
aposentados por se verem atingidos por este perigosíssimo modelo agora apresentado por Pedro Passos
Coelho. O montante a entrar na Segurança Social Pública passaria a ser incomensuravelmente menor…
Ora, esta realidade, já explicada, e com todo o pormenor, no tal programa, “Prós e Contras”, por José
Vieira da Silva, tem de ser conhecido por Pedro Passos Coelho. Mesmo com quase nula experiência governativa, desconhecer uma tal realidade seria caso
de entrar no Guiness. Ou seja: tudo está nas mãos
do meu caríssimo leitor. Se quer jogar à roleta russa, bom, vote em Pedro Passos Coelho (e nesta sua
perigosíssima ideia); Se quer defender uma velhice
condigna, vote no que já tem e conhece, mau grado
os muitos erros cometidos. Tudo o resto, meu caro
leitor, é conversa para ir entretendo, a ver se se consegue ganhar a desatenção dos portugueses.
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50 Anos a difundir a Língua Portuguesa
O

Jornal “A Voz de Portugal” completou 50 anos
de existência na segunda-feira, dia 25 de Abril,
marcando uma trajectória vitoriosa diante da sua missão fundamental de noticiar a verdade vivida pelos
emigrantes que aqui se instalaram nesta cosmopolita
cidade de Montreal, assim como notícias de Portugal,
daqui, dali e dacolá.
Escrever sobre um jornal que conclui cinquenta
anos, não é fácil, pois muito há a dizer e parece-me
que o preferível é mesmo principiar pelo começo. Foi
a 25 de Abril de 1961 que saiu a primeira edição deste jornal, a qual era publicada quinzenalmente. O primeiro Director do jornal foi Artur Ribeiro e de 1961 a
1964 houve também Luís Filipe Costa e Dúlio Barreto que ocuparam a directoria. Em Janeiro de 1965, foi
Armando Barqueiro que assumiu o cargo de Director
até Agosto de 2005, altura em que o Altíssimo o cha-

Natércia Rodrigues

Bello, António da Silva e Armando Barqueiro a companhia Typogal onde se começou a editar A Voz de
Portugal. Carlos de Jesus era o director-adjunto e es-

licitado ocupar a posição de director, posto que ainda
hoje ocupa. Com uma equipa de jovens, o jornal foi
actualizado com as novas tecnologias na Internet, facilitando a leitura a todos e dando a conhecer o nosso
jornal mundialmente.
Estar à frente de um jornal nem sempre é fácil. Decisões a serem tomadas e por vezes à ultima da hora;
ter um bom director, grafista, contabilista, colaboradores, vendedores de publicidade, chefe de redacção,
enfim…uma boa equipa onde todos se respeitam e
tentam fazer o seu melhor, é de veras muito importante para o bom funcionamento de um jornal. Naturalmente que é preciso muita coragem, ardor e determinação para fazer viver e expandir um jornal. Ao
longo destes 50 anos muitos colaboradores por aqui
passaram e mencionar uns e esquecer-me doutros seria imperdoável, mas foi com a ajuda de todos que o

forçou-se muito para que começasse a ser um jornal
original. Valdalino Ferreira veio reforçar esta equipa
em 1979 e durante vinte e tal anos foi ele que manteve vivo o jornal A Voz de Portugal com muito esforço, dedicação e financiamento. Em Março de 2004
foi Eduino Martins que adquiriu o jornal e com uma
equipa de jovens, Sylvio Martins e Kevin Martins, o
jornal começou a conhecer a modernização. António
Vallacorba, colaborador há já alguns anos, foi-lhe so-

jornal afinal é o jornal que é.
O mais antigo jornal em Língua Portuguesa festejou
no dia 25 deste mês, 50 anos de existência no restaurante Estrela do Oceano e para enaltecer este tão
grandioso aniversário, estiveram presentes, várias
Associações, Clubes, amigos patrocinadores, colaboradores e cantores. Manuel Rodrigues, em nome
do jornal, deu as boas-vindas a todos e felicitou o peContinuação na página 8

mou até Si. Como as técnicas eram diferentes! Nessa
altura as notícias de Portugal “arrancavam-nas” do
jornal “O Diário de Lisboa” e faziam colagens. Foram aparecendo alguns colaboradores que iam aos
poucos e poucos, melhorando o potencial do jornal,
mas foi em 1979 que, com a chegada de Carlos de
Jesus, houve uma grande mudança tanto na maneira
de trabalhar, de novos equipamentos e até de pessoal.
Carlos de Jesus fundou juntamente com Luís Tavares
A VOZ DE PORTUGAL
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50 Anos a difundir a Língua Portuguesa

Natércia Rodrigues

Continuação na página 8
riódico pelos seus cinquenta anos. Manuel lembrounos que não só estávamos a comemorar os cinquenta
anos do jornal, mas estávamos também no lançamento de um livro, “50 anos A VOZ DE PORTUGAL”
onde Raul Mesquita muito contribuiu para o sucesso deste e que por razões pessoais não se encontra-

mente, era possível dizer aquilo que se pensava sem
ter medo de ser punido. Eduíno Martins agradeceu de

uma maneira geral a todos pela colaboração, esforço
e boa vontade pois sem as quais seria difícil ter-mos o
jornal que temos. Alguns convidados foram solicita-

va presente, mas também estamos a celebrar o 25 de
Abril, dia da Revolução dos Cravos e da liberdade.
Esta data assumiu uma enorme importância para o
Povo Português. A Revolução do 25 de Abril trouxe
de volta a liberdade de opinião e de expressão. Final-

A VOZ DE PORTUGAL
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dos a dirigirem-nos algumas palavras: Julia Duchastel-Légaré, de Les éditions du Passage, a Miss Portugal Tracy Rodrigues, Luís Moura Sobral director
da Cátedra Portuguesa na Universidade de Montreal,
Benjamim Moniz, presidente da Caça dos Açores do
Quebec, Luís Miranda, Presidente da Câmara Municipal de Anjou. O serão envolveu uma variante de artistas que tornou o serão numa comemoração inédita

neste género de espectáculo, passando da canção na
graciosa voz de Toy ao fado, interpretado na voz encantadora da “cotovia Açoriana’, Jordelina Benfeito.
Mais tarde Carlos Rodrigues também foi convocado
a interpretar alguns dos seus fados. José Carlos do DJ
XMen fez um notável serviço com o som. Um bonito
bolo foi partido e distribuído a todos, claro após se ter
cantado “Feliz Aniversário”.
Nós, Portugueses, somos conhecidos por termos
muitos clubes e associações, muitas festas e envolvermo-nos em diferentes ramos. Contribuímos para
o engrandecimento e modernização desta cidade que

FESTEJOS DOS 50 ANOS

nos acolheu, mas se não nos unirmos e conversarmos, muito de tudo isto se vai perder, aos poucos e
poucos. A Voz de Portugal não pode morrer! Tem que
continuar bem viva transmitindo a Língua Portugue-

sa, a cultura, contribuindo a manter bem viva a ligação a Portugal. Manter a comunidade informada com
o que se passa além-mar e aqui não é fácil mas A Voz
de Portugal tem-no feito e vai continuar a fazê-lo.
Poucos são capazes de avaliar quanto custa manter
vivo um jornal e contamos com as ajudas que possam
chegar até nós, sejam em forma de dons ou de publicidade. Um enorme obrigado aos patrocinadores, aos

colaboradores e a todos os que lêem este jornal.
FELIZ ANIVERSÁRIO ‘A VOZ DE PORTUGAL’,
e que as gerações vindouras desta nossa comunidade
de Montreal continuem a ler o jornal, a sua “VOZ”.

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

Grande Gala para festejar
o aniversário do Jornal
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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
MARiAcHi FiGUEROA
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!
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Livro dos 50 anos do Jornal
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CONJUNTO

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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A Ópera de Montreal
A

Natércia Rodrigues

Ópera de Montreal, sob a direcção geral de
Pierre Dufour e da direcção artística de Michel
Beaulac, apresentou quarta-feira dia 20 de Abril a
programação da sua 32.a estacão. No programa, uma
nova produção, pela primeira vez no Quebec com estrelas internacionais e canadianas. A não faltar uma
tarde “Rossini” pelos cantores do ateliê lírico da
Ópera de Montreal, e a Gala numa nova montagem
e num novo contexto. Quatro operas e outras tantas
oportunidades de ouvirem os nossos cantores e de
descobrirem as estrelas de amanhã. Haverá também
actividades de sensibilização à ópera para grupos escolares e para o grande público.
O público está convidado a assistir a estes maravilhosos espectáculos. O primeiro será As Núpcias de
Fígado que terá lugar nos dias 17, 20, 22 e 24 de Setembro, seguindo-se com Rusalka no mês de Novembro, Il Trovatore em Janeiro do próximo ano e Faust
em Maio do ano que vem sempre, no Place des Arts.
Em trinta e dois anos, a Opera de Montreal ofereceu
950 representações de noventa e duas óperas, duas
criações, cinquenta e seis novas produções e mais de
vinte milhões de telespectadores e auditores que viram e ouviram as produções da Ópera de Montreal
através da televisão e da Rádio - Canadá.

A segunda edição de Montreal
Completamente Circo Natércia Rodrigues

T

eve lugar na segunda-feira, dia 18 de Abril no
edifício da Tohu, o lançamento do festival Montreal Complètement Cirque e que se realizará entre o
7 e 24 de Julho.
Marie Cinq-Mars, conselheira associada da cultura,
património, design e à condição feminina na cidade

Esperam-se turistas de toda a parte do mundo para
assistirem aos espectáculos onde mais de duzentas
artistas oriundos dos mais diversos pontos do planeta
irão participar.
Montreal Completement Cirque é pois um festival
que ira embelezar a nossa cidade de maneira excepcional. Estamos orgulhosos por estarmos associado
a uma equipa que tem como objectivo de fazer de
Montreal o destino do CIRCO por excelência, uma
plataforma incontornável de difusão e promoção para
as artes circenses através do mundo, declarou a Sra.
Cinq-Mars.

de Montreal, convida os Montrealenses a descobrir
em as actividades diversas e criativas de Montreal
“Completement Cirque”, o único festival internacional das artes e do circo na América do Norte, a desenrolar pelo segundo ano consecutivo na metrópole.

Desenvolvido pela TOHU, em colaboração com o
Circo Éloize, os Sete dedos da mão, o Circo du Soleil, a Escola nacional do Circo e En Piste, o festival
encantou mais de 50,000 visitantes o ano passado.
Este “bebé” dos festivais Montrealenses irá certamente brilhar uma vez mais este ano com a apresentação de 15 espectáculos marcados pelos talentos de
artistas de aqui, Austrália, França, Bélgica, Irlanda e
Guiné.
Estão pois todos convidados a escolher qual o espectáculo que mais lhes interessa e ir assistir.
A VOZ DE PORTUGAL

Comentário Semanal
de Economia e Mercados

Economia Americana – Ligeira melhoria do
Imobiliário, mas em níveis “Depressivos”
A história do Imobiliário americano continua, de
certa forma, a repetir-se, mês após mês. O elevado
número de Execuções Hipotecárias pressiona em baixo os Preços das Casas, ganhando um peso crescente
no total das transacções e constituindo um importante
óbice para o segmento de Casas Novas, desincentivando as novas construções. Com efeito, apesar da
subida mensal dos Fogos Iniciados, estes permanecem muito mais perto dos mínimos do que da média
histórica. Além disso, a própria descida dos Preços,
quando se consubstancia na formação de expectativas
de quedas adicionais no futuro, provoca, tipicamente,
um adiamento das decisões de compra, que, por sua
vez, pode, também, desencadear novas quebras nos
Preços, nomeadamente quando, do lado vendedor,
estão, tipicamente, instituições que apenas querem
recuperar o valor de uma hipoteca em incumprimento. A solução para os problemas do Imobiliário passa,
assim, pelo estancar das Execuções Hipotecarias, as
quais dependem, decisivamente, dos próprios desenvolvimentos ao nível do Mercado Laboral.
A revitalização do Mercado de Crédito é, também,
da máxima importância e está, obviamente, altamente
dependente quer da recuperação do Mercado Laboral
(os bancos não vão querer conceder crédito enquanto
permanecer elevado o risco do mutuário cair numa
situação de desemprego), quer da própria redução do
incumprimento, uma vez que os fundos, em vez de
serem aplicados em novos créditos, acabam por ser
utilizados para constituir provisões para crédito em
incumprimento.
A solução do problema do Imobiliário tem, também,
importantes efeitos do ponto de vista macroeconómico. A Grande Recessão teve a sua génese exactamente
no Imobiliário e teve como uma das suas consequências o aumento da importância do Estado na economia
americana. Veja-se que, antes da recessão, os Gastos
Públicos (Consumo e Investimento) representavam
cerca de 18.5% do PIB, enquanto, no final da Recessão, já representava 20%. Ao mesmo tempo, o Défice
Orçamental dos EUA passou de 2.7%, em 2007, para
12.7%, em 2009. Ou seja, não é preciso ser um fervoroso keynesiano para perceber que, se não fosse o
Estado, quer por via do funcionamento dos estabilizadores automáticos, quer através de medidas discricionárias de combate à crise, certamente que a Grande
Recessão poderia ter sido ainda muito mais profunda
(provavelmente teríamos tido uma 2ª Grande Depressão), sendo que grande parte dessa profundidade se
deveria, justamente, ao colapso do Imobiliário (quer
o Residencial, quer o Não-Residencial), que, no auge
do boom Imobiliário, chegou a ter um peso no PIB
americano de quase o dobro do que tem actualmente.
É óbvio que esta revitalização do Imobiliário é de
extrema importância também ao nível da própria recuperação do Mercado Laboral – parece que estamos
aqui com uma “pescadinha de rabo na boca” –, já que
o Emprego neste segmento, não só foi o mais atingido
durante a Recessão, como, também, não dá mostra de
ter iniciado uma trajectória ascendente. Refira-se que,
em termos das próprias Finanças Públicas (que começam a estar na mira das agências de rating), a recuperação do Imobiliário é de uma importância capital, já
que se trata de um sector que está associado a muitas
receitas públicas, nomeadamente ao nível do licenciamento, mas, também, uma maior cobrança em sede
de impostos directos, sendo que a própria Segurança
Social viria os seus cofres mais aliviados.

Rui Bernardes Serra
José Miguel Moreira

12 EM DESTAQUE

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Partilhe a boa disposição com quem o rodeia.
Que o seu sorriso ilumine todos em seu redor!
Saúde: Cuide dos rins, beba muita água.
Dinheiro: É possível que tenha aquela promoção que tanto esperava.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Estará preparado para assumir uma relação
mais séria? Nunca desista dos seus sonhos!
Saúde: Evite esforços físicos.
Dinheiro: Está a ir por um óptimo caminho. Continue!
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na
Adversidade.
Amor: Não seja tão impulsivo. Não se deixe dominar
por maus presságios!
Saúde: Faça exercícios de relaxamento.
Dinheiro: Preste atenção ao seu saldo bancário.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo
Ciclo de Vida.
Amor: Não desespere se a sua relação não está a
correr como desejava, seja optimista e converse com
o seu par sobre o que cada um de vós espera da re-

lação.
Saúde: Auto-estima em baixo, anime-se!
Dinheiro: Boa fase.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Pense bem e não tenha medo de mostrar o que
sente a quem ama. Lute, lute sempre... Lute para ser
feliz!
Saúde: Cuide melhor do seu visual.
Dinheiro: Não se distraia.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções
Erradas, Colapso.
Amor: É provável que atravesse um período conturbado. Olhe em frente e verá que existe uma luz ao
fundo do túnel!
Saúde: A sua saúde manter-se-á estável.
Dinheiro: Agarre as oportunidades no seu meio laboral.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade.
Amor: Pode surgir um novo relacionamento caso esteja livre. Aprenda a trazer para a luz o melhor do seu
ser!
Saúde: possíveis problemas digestivos.
Dinheiro: Planeie investimentos.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa
Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Controle melhor as suas emoções. Descubra a
imensa força e coragem que traz dentro de si!
Saúde: Beba mais água.
Dinheiro: O seu esforço profissional será reconhecido.
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48
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Ontem tive orgulho de
ser Portuguesa
Raquel Rosas Pereira da Cunha
F
oi no restaurante Estrela do Oceano, em pleno
Plateau, que a comunidade portuguesa encontrou-se para festejar os 50 anos deste jornal.
Acabada de chegar do continente, confesso que não
sabia o que esperar. Confesso que para mim, o reviver do Portugal, parecia-me um pouco desproporcionado, e que o frio que se faz sentir aqui no Quebec,
não me lembra em nada as praias e o sol português.
Pois bem, enganei-me. Enganei-me porque fazia
uma noite óptima, enganei-me porque ao entrar por
aquela porta foi como sentir-me novamente em casa.
O que o português tem é isso; é a capacidade de acolher e de bem receber.
Uma forma única, dentro e fora de fronteiras, de fazer emergir o mais humano de nós e de aceitar quem
chega como mais um membro da família, sempre
alargada, onde cabe sempre mais um. E já se sabe,
onde há um português, há sempre uma casa Portuguesa com certeza.
Pois falemos do Jornal, falemos da festa e falemos
de nós. Foi bonito recordar quem chegou, por vezes
em condições extremas, e que ano após ano, construiu
uma vida, integrou-se numa nova cultura, aprendeu
novas línguas, costumes, criou família, juntou uma
comunidade e aqui no Plateau, ergueu-se mais uma
vez contra ventos e marés, resistiu, lutou e venceu.
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.

É de louvar os primeiros emigrantes, é de louvar todos os emigrantes, é de louvar a coragem de querer
mais e melhor, a força de mudar e a capacidade de se
adaptar.
Mas é de louvar, sobretudo e apesar de tudo, que
ainda olhemos o mar, que ainda cantemos o Fado e
que ainda e sempre estejamos prontos a partilhar o
pouco que temos. É de louvar que apesar de tudo, ou
talvez por isso mesmo, continuamos a ser para sempre Portugueses.
Quanto ao Jornal, ele é a expressão, a voz que canta
esta cultura, a voz que há de cantar até que a voz lhe
doa – como cantou ontem a fadista Jordelina Benfeito . O jornal e eu, como nova colaboradora, pretendemos escrever, partilhar e interpretar o que se
passa aqui e lá, até que os dedos nos doam, tornando
o vasto oceano em apenas mais um rio de fluente comunicação, entre estes bravos filhos que a terra mãe
abençoou. Não foi coincidência que a Voz de Portugal tenha sido fundada no dia 25 de Abril, 13 anos
antes da revolução, não foi coincidência porque o
jornal é a voz da liberdade, a primeira e fundamental,
a liberdade de expressão.
É bonito e devemos agradecer também a este país
que nos acolhe, que nos aceita como filhos e que nos
apoia a que falemos e comuniquemos do nosso jeito,
na nossa cultura e estilo, nesta língua de português.
Pois, já sabemos que quem conhece nunca esquece.
E mais uma vez, obrigado pela coragem, pelo apoio
e pelo exemplo que nos deram, quem cedo chegou.
Muito obrigado por tudo, por ser português e poder
celebrar Portugal. Oh mar salgado, quanto do teu sal,
não são lágrimas de Portugal?

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

ST-LÉONARD

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos
Planos, Interferências.
Amor: Poderá sofrer uma desilusão amorosa. Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida!
Saúde: Cuide de si.
Dinheiro: Não pense que o dinheiro estica, reduza as despesas!
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia,
Iniciativa.
Amor: A teimosia pode irritar os seus familiares. Proteja as suas emoções tornando-se cada dia que passa
num ser humano mais forte e então sim, será feliz!
Saúde: Estará em plena forma física.
Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalidade.
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização.
Amor: Felicidade e paixão.
A Vida espera por si. Viva-a!
Saúde: Possíveis dores musculares.
Dinheiro: Gastos extra, esteja preparado.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

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 Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: A sua sensualidade partirá corações. Viva o
presente com confiança!
Saúde: Não abuse nos doces!
Dinheiro: Seja comedido nas despesas.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

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.

26 de Abril de 2011
1 Euro = CAD 1.396930
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. 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
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica 514.273.4389
ENSINO
Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

681 Jarry Est

CONFORT

514.273.9638

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

BANCOS

514.849.6619

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

MERCEARIA

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

514.849.2391

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

EMPREGOS

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
Restaurante português procura
cozinheiro com experiência.
514-293-8450
Ressorts St-Michel
Procura mecânico
com experiência de
amortecedores. Veículos
pesados.
Falar francês e português.
514-617-3305
Precisa-se de um homem
com experiência para limpeza
comercial dia/tarde/noite. Com
carro preferível. (Salário de
15.35/h). Enviar CV por fax
514-498-4652 ou e-mail
administration@entretiensnc.com
Precisa de alguém, para cuidar
de senhora idosa em Rivières
des Prairies aos fins-de-semana.
Sábado das 9h. até segunda-feira
ás 9h.
Experiência e referências, pedidas. Deve falar italiano ou francês.
514-274-2000 #101
VARINA ALUMINIUM
Procura-se pessoal para fabricação e instalação dos seus próprios
produtos. 514-362-1300

EMPREGOS

Companhia de
paisagismo procura
2 empregados com
experiência em trabalhos
de pedra (muros e
pátios).
Salário proposto de
20$ e mais, segundo
experiência.
Tempo inteiro.
Em Montreal.

Contactar David
514-979-5604
VENDA-SE

Vendem-se rissoís de camarão,
atum, carne e galinha. entrega ao
domicílio.
Conceição Silva: 450-433-0022

ARRENDA-SE

†

Manuela Melo
1923 - 2011

Faleceu em Montreal, no dia 18 de Abril de
2011, com 87 anos de idade, Manuela Melo,
natural de Paredes Alenquer, Portugal.
Deixa na dor a sua filha única Graciete
Nascimento (João Nascimento), seus netos
e bisnetos, sua irmã em Portugal, sobrinhos
e sobrinhas, assim como restantes familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Légaré Alfred Dallaire
1350, Autoroute 13, Laval
514-595-1500
Victor Marques
O funeral terá lugar em Portugal, numa data posterior, seguindo depois
para o Cemitério São Francisco de Alenquer, onde será sepultada.
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
5º Ano de Saudade

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
Aluga-se 21/2 mobilado. Bom para
senhora só. 514-796-1129

Conceição Freitas

22 de Março de 1916 – 30 de Abril de 2006
Filhos, familiares e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada missa pelo
seu eterno descanso, sábado, 30 de Abril
de 2011, pelas 18h30, na Igreja Santa
Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as
pessoas que se dignarem assistir a este
acto religioso.

Aluga-se grande 41/2 com boas
condições. Livre no 1º Julho. Na
zona Ahuntsic. 514-389-5265

ENCONTROS

Senhor, 40 anos, procura senhora
de 45 a 50 anos, para assunto
sério. 514-985-5396 depois das
17h.

NOTÁRIOS

13

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

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
SOLMAR

111 St-Paul E.

514.861.4562

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Colabore com
o nosso Jornal

450.672.4687

Super
Especial
150$ por ano com o seu

COMUNICADO

logo e informações
no guia comercial

Espírito Santo da
Filarmónica Portuguesa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal tem o prazer de
convidar a comunidade a assistir ao seu último ensaio
no Parque dos Açores no dia 15 de Maio das 11h00 às
14h00. Em caso de mau tempo, sejam bem-vindos a
assistir ao ensaio na nossa sede.
Dia da Mãe no Clube Oriental
O Clube Oriental Português de Montreal celebra o Dia da Mãe,
com jantar, no sábado 7 de Maio, pelas 19h30. Animação
musical a cargo do conjunto Tropical. 514-342-4373
NOVO: Estamos à procura de pessoas interessadas em
colaborarem num site sobre a comunidade portuguesa.
Por favor contacte com Natércia: 514-823-8802
Herman Alves já passou por muitas histórias em apenas
50 anos. Ele já esteve no fundo, mas também esteve no
“Top”. Ele fez fortunas e perdeu fortunas. Mas nunca
desistiu. “Breaking Stones” é um livro sobre a esperança. O lançamento desse livro terá lugar domingo, 1º de
Maio de 2011, das 15h00 às 18h, no BITOQUE restogaleria, 3706 rua Notre-Dame O.
E ao mesmo tempo vêm encontrar o Burro!

28 ABRIL - QUINTA FEIRA
-HERMAN ALVES LANÇA O SEU LIVRO “BREAKING STONES”
- DIA DE PASCOA NA IGREJA N. SNRA DE FATIMA DE LAVAL
E ROMEIROS DA SEXTA-FEIRA SANTA

VIDEOTRON 255

BELL FIBE.TV 880

30 ABRIL - SABADO
CAMPANHA ELEITORAL, COM PRESENÇA DE ALEXANDRA MENDES
ABERTURA DAS COMEMORAÇOES DOS 50 ANOS DA VOZ DE PORTUGAL
A VOZ DE PORTUGAL

14 EM DESTAQUE
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Crise: Portugueses procuram uma vida melhor
e maior realização profissional no Reino Unido
A
procura de uma vida melhor e formação profissional, tem motivado
os jovens portugueses a instalarem-se
no Reino Unido. Porém, os sonhos
nem sempre se concretizam, como foi
o caso de Soraia Vicente.

não sei falar muito bem inglês”, confessou à Agência Lusa, por telefone.
Os amigos e família disseram-lhe que
seria fácil arranjar emprego, mas só
conseguiu fazer algumas horas, na limpeza do hotel onde trabalha a mãe.

sem trabalho e sem dinheiro. Tivemos
de recorrer à família do meu noivo
para voltar para Portugal porque não
tínhamos dinheiro nem para comer
nem para pagar a renda”, relata. Para
trás ficaram os sonhos de investir em

Sem perspetivas profissionais em Lisboa, onde era bombeira profissional,
decidiu em novembro passado, aos 19
anos e pela segunda vez, tentar trabalhar em Norwich, no sudoeste de Inglaterra, onde já tinha estado em 2008.

“Estive lá cerca de quatro meses, mas
não tive muitas oportunidades porque

Mais tarde decidiu tentar a sorte em
Londres, onde, através de uma agência
de recursos humanos, conseguiu pequenos trabalhos, nomeadamente em
restaurantes. A ela juntou-se o namorado, Hugo Pereira, e as coisas correram
bem durante algumas semanas. “Mas,
de um momento para o outro, mandaram-nos aos dois embora e ficámos

estudos na área das Artes.
A mesma ambição, partilha Nélson
Antunes, que tem a partida marcada
para Londres dia 14 de maio. Aos 23
anos, este lisboeta quer investir na sua
carreira em ascensão. Após participar
ao concurso musical “Família Superstar”, de ser ator na série “Rebelde Way”

e membro do grupo RBL.
“Tenciono formar-me em música, vou
tentar especializar-me em canto e produção”, explica à Lusa, por telefone.
Na escolha de estudar em Londres, pesou o facto de ter família por lá, com
a qual passa frequentemente o Natal e
as férias do verão, e que já lhe tinham
lançado o desafio. No Reino Unido
procura uma melhor qualidade de formação que lhe possa abrir as portas em
Portugal, caso decida voltar.
Porém, por enquanto só tem bilhete de
ida e olha para Ricardo Afonso, o protagonista do musical londrino “We Will
Rock You”, como uma referência de sucesso no estrangeiro. Também Soraia
louva as oportunidades que existem
no Reino Unido, onde, apesar de não
ter conseguido vingar, conseguiu um
triunfo. Com aspirações de trabalhar
em música e teatro, foi finalista num
concurso de karaoke da comunidade
portuguesa, o que resultou em propostas para ficar. As saudades da família,
contudo, falaram mais alto e agora
quer concentrar-se no casamento e no
novo trabalho a tempo parcial em telemarketing.
“Por enquanto queremos organizar a
nossa vida cá”, afirmou, mas não coloca de lado a hipótese de descobrir se
tem razão o ditado popular que diz que
à terceira é de vez.

MONTREAL Open Casting Call:
Saturday, May 14

Do you have what it takes to be THE NEXT STAR??

YTV’s Hit Series Travels Across the Country
in Search of Canada’s Next Singing Superstar
It’s time for kids to shine as YTV’s The Next Star returns
for an exciting fourth season! The Next Star is back in
Montreal on Saturday, May 14 as part of a six-city, crosscountry tour to find the next young Canadian superstar.
Kids 15 and under who think they have what it takes to
be Canada’s next talented singer are encouraged to audition. Complete audition information can be found at
http://thenextstar.ytv.com
WHO: Host Adamo Ruggiero (Degrassi: The Next Generation) and the esteemed panel of Canadian experts including Award-winning singer Suzie McNeil, JUNO award-winning songwriter Christopher Ward and Executive Director
of MusiCounts Steve Cranwell, will all be in attendance.
WHERE: HOTEL OMNI MONT-ROYAL
1050 Sherbrooke St. West
Montreal, QC
WHEN:
Saturday, May 14
Registration: 7:00 a.m. – 9:00 a.m.
A VOZ DE PORTUGAL
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Taça da Liga: Benfica-P. Ferreira, 2-1

DESPORTO

1ª liga - LIGA zon SAGRES

Troféu negro para um
tricampeão cinzento e masoquista
Notícias
em breves
Tonel: “Não é o
mesmo que ser
campeão no
Sporting”

Na sua primeira experiência no estrangeiro,
Tonel sagra-se campeão croata ao serviço do Dínamo Zagreb.
«Decisão
acertada»,
diz o jogador no meio
da festa. O central português já tinha conquistado duas Taças
de Portugal e duas Supertaças Cândido de
Oliveira, ao serviço do
Sporting, mas a honra
agora é outra. Ainda
que no meio da felicidade surja uma mágoa
que teima em não desaparecer. “O sentimento é de grande alegria. É a primeira vez
que sou campeão. Estou muito feliz. Não é
o mesmo que ser campeão pelo Sporting,
mas estou muito satisfeito», disse Tonel ao
Maisfutebol, interrompendo por momentos
os festejos com os colegas de equipa.

O

15

Benfica confirmou o domínio na
Taça da Liga com a terceira conquista. Um triunfo suado na inquietude
de um gigante assustado com a realidade. Jorge Jesus garante um troféu ensombrado no início da época pela ameaça de
boicote (2-1). Vitória insuficiente para
disfarçar a temporada abaixo das expectativas. A Liga Europa é a solução. Moreira segurou a Taça, uma versão negra
entregue a uma equipa cinzenta, sem brilho, frente a um Paços de Ferreira que se
entusiasmou com tamanhas oferendas ao
longo do encontro. Oscar Cardozo passou ao lado do jogo e tornou-se o alvo
da ira encarnada. Uma palavra para a
organização. Festa bonita em Coimbra,
com cerimónia antes do jogo e 26 mil nas
bancadas. Balanço positivo numa prova
prejudicada recorrentemente por incongruências regulamentares. Já agora, dispensam-se as adolescentes em mini-saia

como apanha-bolas. Embelezar, sim.
Atrapalhar não, obrigado.
Moreira com pompa e circunstância
Jorge Jesus devolveu a confiança a Moreira, titular ao longo de grande parte do
trajecto na Taça da Liga. O guarda-redes
português viria a retribuir com pompa e
circunstância, satisfazendo aqueles que
pediam o seu nome na baliza encarnada
durante a época. O Paços de Ferreira tardou a despir a pele de intruso nesta final.
Ainda assim, manteve-se na discussão
do resultado até ao último suspiro, muito por culpa de um Benfica tão ofensivo
como masoquista. Ao quarto minuto, o
poste devolveu o primeiro ensaio. Jorge
Jesus batia palmas a uma entrada forte,
um sinal de reconciliação com os adeptos após choque caseiro na Taça de Portugal, objectivo roubado na Luz pelo imparável F.C. Porto. O Paços tremia como
varas verdes.

FC Porto venceu, na Luz, o Benfica
por 3-1 e vai jogar a final da Taça de
Portugal com o V. Guimarães. No que foi
um grande jogo de futebol, sobretudo na
segunda parte, acabou por ganhar a melhor equipa, aquela que mais procurou a

vitória, até porque, claro está, era a que
estava em desvantagem de dois golos.
Mas os dragões deram mesmo a cambalhota na eliminatória e estarão no Jamor
do dia 22 de Maio por direito próprio.

Dragão sabe dar
a cambalhota
O

A VOZ DE PORTUGAL

1-FC Porto
2-Benfica
3-Sp. Braga
4-Sporting
5-V. Guimarães
6-Nacional
7-Rio Ave
8-P. Ferreira

77
58
44
42
37
36
36
34

RESULTADOS

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

32
32
30
29
29
28
23
22

próxima jornada

Sexta-feira (15 de Abril)
Académica 1-1 V. Setúbal
Sábado (16 de Abril)
Olhanense 0-0 P. Ferreira
V. Guimarães 2-0 Marítimo
Domingo (17 de Abril)
Rio Ave 1-0 Naval
U. Leiria 0-1 Portimonense
Benfica 2-1 Beira-Mar
FC Porto 3-2 Sporting
Segunda-feira (18 de Abril)
Nacional 1-1 Sp. Braga

Sexta-feira (29 de Abril)
P. Ferreira-V. Guimarães 15:15
Sábado (30 de Abril)
Sporting-Portimonense 15:15
Domingo (1 de Maio)
Marítimo-Académica
11:00
Sp. Braga-U. Leiria
11:00
Naval-Nacional
11:00
Beira-Mar-Rio Ave
11:00
Olhanense-Benfica
13:15
V. Setúbal-FC Porto
15:15

Taça de Portugal
1ª Mão

2ª Mão

1-0
0-2

0-0
3-1

V. Guimarães - Académica
FC Porto - Benfica

LIGA ORANGINA 2010/2011
1-Feirense
2-Trofense
3-Gil Vicente
4-Oliveirense
5-Arouca
6-Leixões
7-Desp. Aves
8-Santa Clara
RESULTADOS

45
44
42
42
36
36
35
34

Varzim 1-0 Arouca
Estoril Praia 0-2 Santa Clara
Moreirense 2-5 Feirense
Penafiel 1-1 Sp. Covilhã
Oliveirense 2-4 Gil Vicente
Belenenses 0-1 Trofense
Desp. Aves 2-1 Freamunde
Fátima 0-2 Leixões

9-Estoril Praia
33
10-Freamunde
30
11-Moreirense
29
12-Belenenses
27
13-Penafiel
27
14-Sp. Covilhã
26
15-Varzim
25
16-Fátima
22
próxima jornada
Sp. Covilhã 01/05 Varzim
Santa Clara 01/05 Penafiel
Feirense 01/05 Fátima
Arouca 01/05 Estoril Praia
Leixões 01/05 Desp. Aves
Freamunde 01/05 Trofense
Moreirense 01/05 Oliveirense
Gil Vicente 01/05 Belenenses

Liga dos campeões 2010/2011
Schalke 04 - Man. United
Real Madrid - Barcelona

1ª Mão

0-2
27/04 15h45

2ª Mão

04/05
03/05

Liga da europa 2010/2011
Benfica - Sp. Braga 		
FC Porto - Villarreal		

1ª Mão

28/04
28/04

16h05
16h05

2ª Mão

05/05
05/05

27 DE ABRIL - 2011

16 PUBLICIDADE

A VOZ DE PORTUGAL

