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Montreal
6295 Victoria                                 514.739.2355
35 rue Beaubien Est                     514.270.2384
101 du Mont Royal O.                  514.448.6996
3758 boul. St-Laurent                   514.845.9815 
625 Ste-Catherine O., #1570       514.312.2338

Fifa Telecom
245, boul. de la Côte-Vertu         514.333.4774
Zed Cellular
6245 Métropolitain E., #921              514.326.3337
Laval
1637 boul. Daniel-Johnson            450.988.1088

POUPE
MAIS
preocupe-se menos

*Condições aplicam-se.
Ver publicidade no interior deste jornal para mais detalhes.

65, Jarry Este, Montreal, Qc, H2P 1T2 - Tel.: 514 385.9290

Aberto todos os dias das 10h30 às 22h30
Especiais do dia até às 17h

2 pratos de carne e 1 de peixe
por apenas 9.75 ou 10.75 por prato

Inclui sopa, café e sobremesa

Escolha entre

ENCOMENDAS PARA FORA - FRANGO INTEIRO $10 (SÓ PARA FORA)

Estava Escrito no céu

aumentos em todos os azimutes!
Raul Mesquita

Só os cegos e os integristas liberais 
não viram antes. A partir de 2011 vai 

aumentar a TVQ e as tarifas de todos os 
serviços públicos já existentes, criando-
se novas taxas para os serviços ainda 
gratuitos. É o final da gratuitidade em todos 
os domínios. 
Assim, todas as mentiras e malabarismos 

das politiquices da campanha eleitoral, 
quiseram só esconder à população uma re-
alidade que a ambição de obter a maioria 
absoluta na Assembleia, não podia des-
vendar. Para o observador um pouco mais 
atento porém, não havia lugar para dúvi-
das e aguardava somente a apresentação 
do Orçamento — o terceiro de Monique 
Jérôme-Forget, para a constatação das suas 
apreensões.A crise não é, no entanto, a úni-
ca responsável da situação sombria que a 

ministra anunciou. Ela apenas vem compli-
car e pôr a nu, os resultados desastrosos da 
inércia de um Governo que nunca gover-
nou, somente deslizou sobre as ondas, ao 
sabor das vagas de sondagens que ia enco-
mendando, fazendo orelhas surdas aos dis-
pendiosos relatórios das várias comissões 
criadas, mais para ganhar tempo, do que 
verdadeiramente aproveitar os conselhos e 
conclusões dos especialistas que havia con-
tratado, generosamente pagos com fundos 
públicos. As máscaras caíram enfim, pon-
do a descoberto as imagens grotescas de 
um túnel de feira popular, onde as teias de 
aranha decoraram documentos da autoria 
de economistas consagrados, trazendo-os 
agora para o proscénio, mesmo se rejei-
tados e ridicularizados, na altura das suas 
apresentações respectivas. 

Na realidade, aquilo que o Governo se 
propõe fazer a partir de Janeiro de 2011, 
(?), mais não é do que a reabilitação desses 
dois relatórios, efectuados pelo Grupo de 
trabalho sobre o investimento das empre-
sas, presidido pelo economista Pierre For-
tin, e o do Grupo de trabalho sobre a tari-
fação dos serviços públicos, assinado pelo 
economista Claude Montmarquette e o ex-
deputado pequista de Fabre, Joseph Facal. 
Ora, há exactamente um ano, na ocasião da 
apresentação do seu segundo Orçamento, a 
ministra, ao tornar públicas as recomenda-
ções do eminente economista Pierre Fortin, 
que preconizava um aumento da TVQ e das 
tarifas dos serviços públicos, não hesitou 
em rejeitá-las, alegando que “Numa situa-
ção de abrandamento económico, a última 

os dossiês
da voz
Voltaremos dentro de alguns dias ao 

convívio do público interessado 
em conhecer a história e os meandros 
das instituições portuguesas, que inici-
ámos há tempos. O como e o porquê da 
fundação de tal ou tal organismo, con-
tado pelos que o fundaram, os modos de 
prossecução pelos seus continuadores, 
e a situação actual. São acontecimentos 
que pertencem à história comunitária 
contemporânea e que como tal, devem 
ser conhecidos. Por isso queremos sa-
ber como é que a população portuguesa 
vê e sente essas instituições. É o sujeito 
principal do nosso inquérito. Sem ma-
lévolas intenções, mas também sem re-
ceio das reacções, pretendemos apenas 
informar e a dar voz ao público sem 
inibições. O formato que utilizaremos 
é o que já foi utilizado, ou seja, faremos 
um histórico do organismo e ouviremos 
o público e os dirigentes. Publicando 
tudo. O próximo dossiê é sobre a Caixa 
de Economia dos Portugueses, que este 
ano completou quarenta anos de exis-
tência. É mais um dossiê da Voz. RM

Continuação na página 2

o mundo dos
vigaristas e
corruptos
Augusto Machado

Vigaristas e corruptos sabemos que os 
há em todo lado. Só que há países 

onde a justiça e as autoridades funcio-
nam e actuam com eficácia e diligên-
cia. Infelizmente, aqui na Terra Mãe, as 
notícias têm sido férteis sobre pessoas 
que são vigarizadas, crimes económicos-
financeiros ou corrupção. E se a vítima 
confronta o burlista este, muito descara-
damente, lhe responde: “Olhe se não está 
contente vá p’ra justiça... porque sabem 

Apito
 Vermelho

Ver página 16
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touradas à corda - época 2009
A realizar no Oriental Sports Club em Toronto, Maio 16-17, Junho 20-21, Ju-
lho 25-26. Agosto 29-30, Setembro 19-20 e Outubro 10-11. 1-519-623-2020.

“caBanE à sucrE”
O Rancho Folclórico “Praias de Portugal” organiza uma saída à “Cabane à 
Sucre” no sábado dia 18 de Abril pelas 15h00, animada pela discoteca do 
Clube Portugal de Montreal. Para reservas: 514-844-1406.

pEnsamEnto da sEmana
“Aprender com a experiência dos outros é menos penoso do que aprender 
com a própria”                                                                      José saramago

Continuação da página 1

noitE dE anGariação dE fundos
O Clube Oriental Português de Montreal organiza uma noite de angariação 
de fundos em memória a “KinAlves”. Animada por DJ F. Vinagre e D. Froias 
e Fado. No 4 de Abril pelas 19h30. 514-342-4373.

romaria do QuEBEQuE
O mestre dos Romeiros, João Vital, informa que as reuniões preparatórias 
terão lugar no domingo 29 de Março na Missão de Nª Sra de Fátima em 
Laval pelas 14h30 e que a última reunião será no domingo dia 5 de Abril na 
Missão Santa Cruz pela 14h30. Venham caminhar connosco na Romaria 
do Québec Sexta-feira Santa, dia 10 de Abril. João Vital: 450-430-7509.

EfEméridEs - 25 dE março
1801. Morte do poeta romântico alemão Novalis.
1915. Primeiro número da revista Orpheu.
1928. O general Óscar de Fragoso Carmona é eleito presidente da República.
1957. Assinatura do Tratado de Roma, origem da União Europeia.

BaiLE da pinha
O Clube Oriental Português de Montreal organiza o Baile da Pinha sábado 
dia 28 de Março pelas 19h30. A noite será animada com DJ F. Vinagre e D. 
Froias. Para reservas telefonar ao 514-342-4373

o mundo dos vigaristas e corruptos
que a justiça, neste país, não funciona. E não vale a pena as 
pessoas queixarem-se. Porque as investigações do Ministé-
rio Público (MP) e da Polícia Judiciária (PJ), relativas aos 
crimes, como a ‘Operação Furacão’, ‘Portucale’, Freeport’, 
‘caso dos submarinos’, ou ‘caso da Câmara de Braga’, tor-
naram-se notícias banais para o cidadão comum. No fundo, 
o sentimento geral é o de que tais investigações caiem em 
saco roto – acabam sempre em ‘águas de bacalhau’. E não 
é, segundo estatísticas, por falta de eficiência dos nossos 
investigadores, que apresentam níveis de eficácia aceitável 
perante os padrões europeus. 
O falhanço do combate à corrupção e outros crimes sur-

ge, segundo a opinião do advogado, Barradas Leitão, mem-
bro do Conselho Superior do Ministério Público, “devido 
à enorme complexidade do tipo de crimes e com a falta de 
meios adequados de investigação, nomeadamente ao nível 
de peritos”. E acrescenta, “Há um complexo de leis excessi-
vamente ‘garantístico’ e pouco eficaz. E que a este propósi-
to, existe o chamado pacote de leis anti-corrupção apresen-
tado pelo então deputado João Cravinho e que acabou por 
ser enviado para a gaveta do esquecimento”. Entretanto, as 
investigações são lentas, os processos arrastam-se durante 
anos e, em muitos casos, acabam mesmo por ser arquivados. 
Foi o que aconteceu, recentemente, ao fim de oito anos o 
arquivamento do inquérito ao ‘caso Câmara de Braga’. E 
assim vai a justiça, na maioria dos casos, como diz o povo, a 

ver Braga por um canudo...
Maria José Morgado, directora do Departamento de In-

vestigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, é uma mulher 
corajosa ao denunciar que, “Há políticos pobres que ao fim 
de uns anos estão milionários”. E diz ainda que deveria ha-
ver uma lei contra o enriquecimento ilícito. “É notório haver 
políticos que eram pobres quando iniciaram funções públi-
cas e depressa se tornaram ricos à custa do erário público”. 
Há dois anos que lidera a equipa de investigações à Câmara 
Municipal de Lisboa (CML) e prevê que a maioria dos 66 
inquéritos sobre ilegalidade na CML seja arquivada, pois a 
lei não prevê os crimes urbanísticos, nem o enriquecimento 
ilícito. A procuradora-geral adjunta critica ainda o excesso 
de formalismos e de garantias dos arguidos, que fazem com 
que os processos demorem anos a ser resolvidos e alguns 
acabam mesmo por ser arquivados. A procuradora-geral ad-
junta lamenta a lentidão da justiça portuguesa e dá o exem-
plo do caso Maddof nos EUA, onde o financeiro está a ser 
punido ao fim de poucos meses com o arresto de bens do 
casal. Aqui ainda temos os casos BPN e BPP que ainda de-
corre o inquérito e sem fim à vista. Para se acabar ou pelo 
menos diminuir a corrupção no País, a procuradora-geral 
adjunta alerta para a necessidade de, “uma legislação dissu-
asora com penas de prisão que imponham respeito e multas 
pesadas”. Ao contrário da última Reforma Penal que privile-
gia as garantias de defesa em detrimento do direito de punir.

coisa a fazer, será de aumentar as taxas à consumação, 
porque o que se pretende é precisamente que as pessoas 
consumam”. Mas está agora a aplicá-lo na íntegra.
O relatório Montmarquette, que devia ser apresentado 

no mesmo dia, foi retardado por a ministra o achar muito 
controverso, visto recomendar que o Governo se dote de 
uma nova política de tarifação, baseada na cobertura dos 
custos e na solidariedade para com os mais necessita-
dos. Além disso, o mesmo relatório, avançava a ideia de 
aumentar consideravelmente os custos da electricidade, 
colocando-os ao preço do mercado. É certo que o preço 
pago à HQ por uma residência, poderá parecer baixo em 
relação ao aplicado noutras províncias. Devemos todavia 
ter em conta que os megas projectos hidro eléctricos no 
Québec, foram pagos pela população quebequense e como 
tal, deve ser tida em consideração essa perspectiva. Porém, 
um dos aspectos propostos seria o de fazer pagar um preço 
mais elevado as residências de luxo, a que a ministra ainda 
não disse não, mesmo se é bem difícil acreditar naquilo 
que ela possa dizer. O certo é que grandes sectores deste 
relatório, foram igualmente utilizados na elaboração do ac-
tual Orçamento, sem vergonha nem acanhamento.
Por isso, talvez vejamos a grande facilidade que tem a 

ministra a manipular os números, evidenciar-se numa fór-
mula que contornará o mandato da Régie da Energia, — 
organismo que fixa o preço da electricidade em função dos 
custos e sem ter em conta o valor do mercado, — a fim de 
elevar substancialmente as receitas do Estado. Mais uma 
vez, à custa do pagador sem defesa: o público.
No respeitante aos serviços públicos a tarifar ou a aumen-

tar as tarifas em vigor, eles vão desde as cartas de condu-
ção aos certificados de nascimento, passando pela licença 
de caça e os transportes ambulatórios da Urgence-Santé. 
Tudo. O aumento exigido por cada um desses serviços será 
de 2%/ano, porém, se a medida inicial prevê apenas a in-
dexação, já a política de financiamento considera a “recu-
peração importante e progressiva” dessas mesmas tarifas. 
Será portanto de esperar um aumento muito mais conside-
rável nos próximos tempos, sobretudo, considerando que 

aumentos em todos os azimutes!
Continuação da página 1

o Governo, fiel à sua tradicional falta de rigor, deixa aos 
seus organismos e ministérios, a avaliação dos custos dos 
serviços que fornecem, a fim de serem eles próprios a fixar 
as tarifas a aplicar aos cidadãos, como se tudo isto não fos-
se uma decisão política do Primeiro-ministro. É o sistema 
utilizador-pagador, tantas vezes denunciado pelo Governo, 
quando criticava ruidosamente as sugestões nesse sentido 
da Oposição, mas que agora adopta.
Entramos assim num ciclo de défices elevados, previsí-

veis já há algum tempo, mas sempre negados pelo PM e, 
não mais tarde que a 4 de Novembro, ou seja, 4 dias antes 
do lançamento das últimas eleições, tanto o PM como a 
sua ministra das Finanças, afirmavam que a recessão não 
afectaria o Québec quando afinal, esta já se sentava à mesa 
de cada contribuinte. Para este período de 2009/2010 o dé-
fice será de 3,9 biliões e no ano seguinte, de 3,8, o que afas-
ta toda a possibilidade de regresso a um equilíbrio orça-
mental que, idealmente previsto para dentro de 4 anos, não 
oferece qualquer garantia, porque devido ao fraco cresci-
mento económico, o Governo não tem hipótese de reunir 
os 60% da soma que lhe falta para atingir tal objectivo. 
Logo, e mais uma vez, se demonstra que grande parte dos 
défices acumulados é de ordem estrutural e não devidos à 
recessão. De resto, a reserva de 2,3 biliões que a ministra 
tinha, já foi praticamente toda utilizada, existindo apenas 
uma magra fatia de 300 milhões que serão absorvidos no 
decorrer do próximo ano.
O Governo tenciona então adoptar uma Lei para suspen-

der a Lei sobre o equilíbrio orçamental, que lhe permitirá 
o não reembolso dos défices durante cinco anos, passando 
desse modo cerca de 9 biliões para o serviço da Dívida e 
podendo, para além disso, fazer “défices decrescentes” nos 
anos subsequentes. Como no caso da Caixa geral, este pa-
norama era bem conhecido do Executivo. Continua assim 
o jogo da cabra-cega e a institucionalização do desrespeito 
pela inteligência do cidadão comum. Aquele que estupida-
mente lhe deu a tão desejada e inoperante maioria na As-
sembleia. Talvez seja a confirmação de que temos sempre 
os governos que merecemos. Estava escrito no céu.

convívio santacLarEnsE do ontÁrio
O Convívio dos Amigos de Santa Clara do Ontário realiza o seu jantar de 
confraternização no próximo dia 4 de Abril, pelas 19h00, no Renaissance 
Convention Center, 3045 Southcreek Road, Mississauga, Ontario. Para 
mais informações, contactar Lúcia Cabral, tel. 1.905.454.2854, ou Aires 
Couto, tel. 1.519.621.3413.

Procuram-se estes antigos militares da Compª 4740 que esteve em 
Cufar na Guiné, entre 1972 e 74. São eles: ALBERTO EDUARDO MELO 
CABRAL; GUILHERME ROQUE CABRAL; HENRIQUE GUILHERME 
DE SOUSA DA COSTA e FRANCISCO ALBERTO ROCHA FERREIRA. 
Sabe-se que estão no Canada mas desconhecem-se os seus paradeiros. 
Quem puder fornecer qualquer informação, agradece-se que o faça para a 
CP42027 Succ. Jeanne-Mance, Montreal, H2W2T3.ou para este Jornal.

cEntro dE acção socio-comunitÁria
O CASCM informa que, no quadro das actividades para a 3a idade, orga-
niza uma 2a excursão à “Cabane à Sucre” no dia 17 de Abril. As pessoas 
que não tiveram lugar na excursão do mês passado poderão fazê-lo ago-
ra. Não perca esta oportunidade. Venha passar um dia agradável em boa 
companhia. Reserve já o seu lugar. Contactos: 514-842-8045.
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Cours de français suivis à l’étranger

Remboursement des frais  
aux personnes immigrantes 

À compter du 1er avril 2009, le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles 
rembourse jusqu’à 1 500 $ aux personnes 
immigrantes qui ont suivi des cours de français  
à l’étranger. 

POUR ÊTRE ADMISSIBLES,  
LES PERSONNES CONCERNÉES DOIVENT :  
– Détenir un certificat de sélection du Québec (CSQ);
– Être âgées de 16 ans et plus;
– Avoir complété le cours à l’étranger après  

le 22 octobre 2008;
– Présenter les pièces justificatives requises;
– Avoir suivi un cours chez l’un des partenaires  

du Ministère établi à l’étranger;
– Avoir suivi un cours n’excédant pas les niveaux A  

et B du Cadre européen commun de référence  
pour les langues.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES CRITÈRES DE REMBOURSEMENT :

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/remboursement
Région de Montréal : 514 864-9191  
Ailleurs au Québec (sans frais) : 1 877 864-9191 

POUR RÉUSSIR

5394 02 MICC Aide 5X7.indd   1 12/03/09   11:21:04

imigrAntes 
Qualificados duplicaram em 
2008. O número de cidadãos 
estrangeiros altamente qua-
lificados de fora do espaço 
europeu que chegaram a 
Portugal em 2008 duplicou 
em relação a 2007, sendo 
a maioria de nacionalidade 
brasileira, segundo dados di-
vulgados pelo Ministério da 
Administração Interna. Foram 
533 os imigrantes qualificados 
que chegaram de mais de 40 
países, com “especial relevo” 
para Brasil, China, Índia e Es-
tados Unidos.

Desemprego atingiu
mais 21 mil em fevereiro
O número de desempregados inscritos nos centros 

de emprego disparou 17,7% em Fevereiro, face ao 
mesmo mês de 2008, prolongando a subida iniciada em 
Outubro e que marca mesmo o acréscimo mais elevado 
desde Dezembro de 2003. Em relação a Janeiro, o núme-
ro de inscritos subiu 4,8%, resultado de um acréscimo de 
21 333 desempregados. De acordo com dados divulgados 
ontem pelo Instituto do Emprego e Formação Profissio-
nal, o número de desempregados inscritos no final do mês 
passado totalizava os 469 299, mais 70 720 inscrições do 
que em Fevereiro de 2008. Todos os níveis de habilitação 
escolar apresentavam mais desempregados do que há um 
ano, com os que possuíam o 2º e 3º ciclos do ensino básico 
a registarem os aumentos mais elevados, 25,4 % e 24,2 %, 
respectivamente. Os licenciados, por sua vez, totalizaram 
40 915 registos, mais 5,3 % do que em Fevereiro de 2008.

Sócrates apela ao uso 
de painéis solares
O primeiro-ministro, José Sócrates, apelou à compra 

de painéis solares, no âmbito do programa do Go-
verno de incentivo ao uso de energias renováveis, desta-
cando o impacto positivo que terá na economia a vários 
níveis. “Se [os portugueses] querem dar um bom contri-
buto para reduzirem a sua factura energética e gastarem 
menos dinheiro com o aquecimento da água, se querem 
dar um contributo para o seu país, para haver mais em-
prego e mais dinamismo económico, por favor instalem 
painéis solares nas suas casas”, afirmou José Sócrates 
durante uma visita à empresa produtora de painéis solares 
termodinâmicos Energie, na Póvoa de Varzim.

crianças obesas com
menos de dez anos
Sessenta e um por cento das crianças 

que vão a consultas de obesidade no 
Hospital Amadora-Sintra têm menos de 
dez anos. 
A conclusão é de um estudo realizado na 

unidade, em colaboração com o agrupa-
mento escolar da Ama-
dora, e que avança que 
“estas consultas são 
cada vez mais procu-
radas em todo o país”, 
como sublinha Gracie-
te Bragança, responsá-
vel pelo estudo realiza-
do a 1 250 crianças do 
1º e 2º ciclo. A inves-
tigação adianta ainda 
que 21 por cento das 
crianças avaliadas têm 
excesso de peso e 9,5 
por cento são obesas. 
“A média de idade 

dos consultados ronda 
os nove anos, mas aparecem, cada vez 
mais, crianças com excesso de peso e 
com menos idade”, refere ainda a pedia-
tra no Hospital Amadora-Sintra. Embora 
adiante que os pais já começam a levar os 
filhos às consultas de obesidade infantil 
logo a partir dos dois anos, confessa tam-
bém que ainda há quem não se preocupe. 

“São os pais que normalmente são obe-
sos que ligam menos”. E salienta a im-
portância de se recorrer às consultas des-
de cedo. “Quando a criança já é obesa é 
muito difícil controlar esse peso através 
de uma alimentação mais regrada”, afir-

ma Graciete Bragança. 
O estudo revela ainda que os alunos do 

1º ciclo apresentam um maior índice de 
gordura corporal. E denuncia o risco de 
persistência da obesidade na idade adulta: 
“Quando são obesas em fase pré-escolar, 
26 a 41 por cento têm tendência a sê-lo 
também em adultos”.

cAncro
O Instituto Português de On-
cologia de Coimbra propor-
ciona desde 2005 aos doen-
tes massagens anti-stress e 
de combate à dor, que con-
tribuem para reduzir a medi-
cação.

drogA
Em 2008 foram capturados 
em Portugal 180 “correios de 
droga” por via áerea, podendo 
cada um, desde a detenção 
até à expulsão do país, após 
cumprir prisão, custar em mé-
dia 80 mil euros ao Estado.

mediA
A Entidade Reguladora para 
a Comunicação Social ex-
cluiu as candidaturas da Te-
lecinco e da Zon do concur-
so para o quinto canal.

setÚBAl
A Câmara de Setúbal e o 
Turismo de Portugal assina-
ram um protocolo para a ins-
talação da futura Escola de 
Hotelaria e Turismo no anti-
go Quartel do Onze, o que 
representa um investimento 
de dez milhões de euros. A 
escola terá capacidade para 
300 alunos.

cÓlerA
Desde o início do ano já mor-
reram, pelo menos, 140 pes-
soas vítimas de cólera, em 
Moçambique, o que dá uma 
média de uma morte por dia, 
foi avançado.

mAndAdo
O Presidente do Sudão, Omar 
al-Bashir, chegou a Asma-
ra, Eritreia, na sua primeira 
viagem oficial desde que o 
Tribunal Penal Internacional 
ordenou a sua prisão, que o 
governo eritreu considera “ir-
responsável”.

Depois do iraque, 
obama já planeia
retirar do afeganistão
O Presidente norte-americano revelou que a nova po-

lítica dos Estados Unidos para o Afeganistão, que 
deverá ser divulgada em breve, vai incluir uma estraté-
gia para a retirada das tropas americanas do país. Barack 
Obama, que durante a sua campanha defendeu a recupe-
ração afegã como uma prioridade da sua administração, 
afirmou ainda que os novos planos para o Afeganistão 
incluirão uma “maior ênfase no desenvolvimento eco-
nómico” do país. Apesar de ter prometido reforçar as 
tropas dos EUA no Afeganistão com 17 mil soldados, o 
Presidente dos EUA sublinhou que a força militar, por 
si só, não porá fim à guerra iniciada em 2001, quando o 
governo talibã foi derrubado. 

Despiste de
avião em istambul
Segundo a cadeia de televisão CNN-Turk, a roda da 

frente do Tupolev ucraniano atolou-se na lama no 
final da pista, mas não causou danos no avião ou entre 
os passageiros e tripulantes. 
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Gillett pensa em vender os “canadiens”

Dois novos partidos fazem
aparição em Montreal
As formações de dois novos partidos 

políticos municipais vão em breve 
fazer a batalha à equipa do presidente 
da Câmara Municipal, Gérald Tremblay, 
nas eleições de Novembro. O Director-
geral das eleições do Quebeque (DGEQ) 
aceitou reservar o nome “Partido étnico 
de Montreal” ao senhor Hossain Monir. 
Um candidato independente às últimas 
parciais em St-Léonard, David Mallozzi, 
reservou por sua parte o nome “Partido 
de escolhas público”. Os dois partidos, 
cujos nomes foram reservados em Janei-

ro de 2009 e em Dezembro de 2008 res-
pectivamente, têm seis meses para regis-
tar oficialmente a sua formação política 
junto do DGEQ. Para fazê-lo, devem 
designadamente recolher 100 assinatu-
ras. Para além do partido do presidente 
da Câmara Municipal Tremblay, Union 
Montréal, e os dois partidos da oposi-
ção, Vision Montréal e Projet Montréal, 
quatro partidos estão autorizados a apre-
sentar candidatos em Montreal, entre os 
quais o  “Elefante Branco”.

ambulâncias: ameaça de greve
Os paramédicos – trabalhadores de 

ambulâncias – do Quebeque pode-

rão desencadear uma greve nas próximas 
semanas. Cerca de 3400 empregados 
pronunciar-se-ão nos próximos dias so-
bre um plano de acção. A possibilidade 
duma greve fará parte do plano. Mem-
bros da CSN, eles denunciam o facto de 
ainda não terem concluído um acordo 

com Quebeque sobre a sua integração 
a uma nova escala salarial. Há mais ou 

menos um ano e meio, tinham-
se entendido com o Governo, de 
modo que as suas remunerações 
horárias passassem a 30$ a 1 de 
Julho. Neste momento, de acor-
do com a CSN, 23,84$ horários 
é o salário mais elevado. Em 
comparação com o salário dos 
seus colegas do mesmo escalão 
das outras províncias canadia-
nas, tratam-se de menos 7$ por 

hora. Além do mais, como explica Jeff 
Begley, da Federação da saúde e dos 
serviços sociais da CSN, ignora-se ainda 
como a transição se irá fazer. Uma even-
tual greve dos trabalhadores das ambu-
lâncias afectaria Montreal, Quebeque e 
certas regiões.

Quebeque lança o cartão
de condução com “chip”
Os motoristas quebequenses podem 

procurar-se “o cartão de condução 
mais”, uma peça de identidade que lhes 
permitirá atravessar a fronteira america-
na a partir de 1 de Junho. Esta solução 
de substituição ao passaporte canadiano 
preocupa um investigador, que teme uma 
infracção à vida privada. “O cartão mais”, 
que custa mais 40$ que o cartão regular, 
é dotado de um “chip” electrónico e um 
código-barras. Estes dispositivos permi-

tirão aos alfandegários americanos de te-
rem acesso a informações básicas sobre o 
viajante: fotografia, nome, data de nasci-
mento e sexo. A partir do dia 1 de Junho, 
o Governo Americano exigirá dos viajan-
tes canadianos um passaporte ou outro 
documento protegido, tal como o “cartão 
mais”. O Quebeque é a primeira provín-
cia canadiana a implementar um cartão de 
condução com chip, precisou o Primeiro-
Ministro do Quebeque, Jean Charest.

Suncor põe a mão sobre o petro-canada
Petro-Canada e Suncor Energy fundiram 

as suas actividades, que dará nascimen-
to à maior sociedade energética do Canadá, 
com um valor de mercado de cerca de 43,3 
mil milhões de dólares. Segundo o acordo 
concluído entre ambas as partes, os deten-
tores de acções ordinárias de Petro-Canada, 
receberão 1,28 acção ordinária da nova so-
ciedade fundida, por cada acção ordinária de 
Petro-Canada que eles detêm. Os detentores 
de acções ordinárias de Suncor, receberão 

uma acção ordinária da sociedade fundida, 
por cada acção ordinária de Suncor que de-
têm. Uma vez a transacção proposta com-
pletada, a participação dos accionistas de 
Suncor na sociedade fundida será de cerca 
de 60% e a dos accionistas do Petro-Canada 
de cerca de 40%. A nova entidade será ba-
seada em Calgary e funcionará com a de-
nominação comercial Suncor, mantendo ao 
mesmo tempo a presença da marca Petro-
Canada nos produtos refinados.

O proprietário do clube de hóquei cen-
tenário, mandatou uma firma para 

estudar todas as possibilidades financei-
ras vinculadas no futuro da sua equipa, 
do Centre Bell e do Grupo Espectáculos 
Gillett, confirmou ao diário La Presse o 
presidente dos Canadiens, Pierre Boivin. 
“A firma ‘BMO Marché des Capitaux’ 

recebeu o mandato de avaliar todas as 

estratégias possíveis acerca das proprie-
dades da família Gillett em Montreal, 
indicou o senhor Boivin. Pode-se falar 
de capitalização, reestruturação de fi-
nanciamento, de novos investidores ou 
simplesmente venda das empresas. O 
processo foi desencadeado, mas estão 
ainda no início das diligências”. 

O Restaurante Solmar do Velho Montreal festeja o seu 
37º Festival Abril em Portugal. Consta na ementa, novas 
e atraentes sugestões do anfi trião, variados pratos de 
grelhados na chama à vossa mesa, enquanto se deixam 
embalar ao som do Fado. 
Durante este 37º Festival de Abril em Portugal do 
Restaurante Solmar, poderão ouvir o pianista-cantor de 
renome internacional Fernando D’Almeida, vindo do 
famoso Hotel Lindner na Suíça, após ter passado o mês 
de Dezembro no não menos famoso Reid’s Palace, da Ilha 
da Madeira. Fernando d’Almeida juntar-se-á a J. João, 
Luís Costa e vários outros artistas portugueses, que se 
encontram actuando no Festival de Abril em Portugal no 
Restaurante Solmar.
Venham constatar porquê desde há 37 anos, o Festival 
Abril em Portugal do Solmar, é o padrinho das mais belas 
saídas nocturnas no Velho Montreal.
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Logo du détaillant ici.
Noir et blanc,
ou en couleur

Adresse de votre succursale ici.
Le texte devrait être en noir.
La police Alte Haas Grotesk
est recommandée.

Adresse d’une 2e succursale
s’il y a lieu.
Le texte devrait être en noir.
La police Alte Haas Grotesk
est recommandée.

LANOUVELLE
GARANTIEDU
PROPRIÉTAIRE

B105171_10,25x13,5_coop_A_Fr
12/02/09 YM
Épreuve #2_Final Page 1

100% 50% 0%

M
Graphiques M&H • Cité Multimédia
80, rue Queen, bureau 403, Montréal QC H3C 2N5
Tél. : (514) 866-6736 • Téléc. : (514) 875-0401

production@mh.ca

FID 09-0102

Direction artistique Service à clientèle

Production Client
MÉCANIQUE À 100% DU FORMAT FINAL

SORTIE FINALE À 100%

Approbation
Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve.
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.

CYAN

YELLOW

MAGENTA

BLACK

PMS XXX

PMS XXX

PMS XXX

PMS XXX

Annonce COOP
Hebdo pleine page 10,25" x 13,5"

1. Aucuns frais d’accès au réseau
2. Service gratuit d’alertes par texto pour contrôler votre budget
3. Aucun contrat à terme requis
4. Vous êtes récompensé par des FidoDollarsMC à chaque utilisation de votre téléphone

Les offres et la tarification sont sujettes à changement sans préavis. 1. Des frais uniques de mise en service de 35$ par ligne sont applicables. Les frais liés au temps d’antenne local supplémentaire, les frais d’interurbain, les frais d’itinérance, les frais liés aux services
supplémentaires sélectionnés et les taxes exigibles sont en sus et sont facturés mensuellement. 2.Chaque forfait comprend une quantité de messages texte envoyés; les messages texte reçus d’un autre sans-fil sont gratuits. Des frais s’appliquent pour les messages
texte reçus du service Courriel à votre Fido et pour les messages texte à tarification supplémentaire (alertes, messages relatifs au contenu, aux concours et aux promotions). 3. Les téléphones indiqués sont disponibles à 0$ avec une Entente Fido de 2 ans ; des
frais de résiliation hâtive s’appliquent. Sans Entente Fido, le téléphone Nokia 2760 est à 50$, le téléphone Nokia 3500 est à 100$ et le téléphone MOTORAZR V3 est à 100$. Taxes en sus. MC Fido & dessin, FidoDollars et Les bons prix font les bons amis sont des
marques de commerce de Fido Solutions Inc. © 2009 Fido Solutions Inc.

15$

›MESSAGES
TEXTE INCLUS2

› AUCUNS
FRAISD’ACCÈS
AURÉSEAU

FORFAITSÀPARTIRDE

PARMOIS1

0
TÉLÉPHONESÀ

$

PLUSON
ÉCONOMISE
moins on stresse

N
ok
ia
27
60

N
ok
ia
35
00

M
O
TO

R
A
Z
R
V
3

Avec Entente Fido de 2 ans3. Maximisez vos économies!
Autres modèles disponibles.

CELTEL MOBILITE • LAMBRO • THE MORE YOU SAVE • NEW AD FOR MARCH 04, 2009
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM  
FORMAT: 10,49 IN X 195 AGATES • COLOR: CMYK • LANGUAGE: PORTUGUESE • PUBLICATION DATE: MARCH 04, 2009
BY KEVIN MARTINS

MONTREAL
Celtel Mobilité
6295 Victoria                514.739.2355
35 rue Beaubien Est    514.270.2384
101 du Mont Royal O.       514.448.6996
3758 boul. St-Laurent                514.845.9815
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is at $50, the Nokia 3500 phone is at $100 and the MOTORAZR V3 phone is at $100. Taxes not included. TM Fido & design, FidoDollars and Giving low prices a good home are trademarks of Fido Solutions Inc. © 2009 Fido Solutions Inc.
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carta dominante: a Estrela, que significa Protecção, Luz. 
Amor: Cuidado com os amores que só causam sofrimento e 
dor. Pense mais em si. saúde: Tenderá a ter dores de cabe-
ça. Vigie a tensão arterial. 
dinheiro: Período favorável no que concerne a situação la-

boral. Poderá vir a receber benefícios.
número da sorte: 17 números da semana: 01, 08, 10, 14, 19, 22

carta dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera
Amor: Dedique mais tempo à sua família e à pessoa amada 
pois eles sentem a sua falta.

saúde: Poderá ser afectado por dores musculares.
dinheiro: este período será caracterizado por dúvidas profissionais que 
poderão fazê-lo tentar ser mais contido relativamente aos seus gastos.
número da sorte: 49 números da semana: 05, 15, 20, 28, 35, 39

carta dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício
Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por 
fazer aquela viagem há muito planeada. saúde: Atravessa 
um período regular a este nível, sem sobressaltos nem sur-

presas. dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objectivos alcançados.
número da sorte: 12 números da semana: 19, 24, 26, 38, 39, 42

carta dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, No-
tícias Inesperadas. Amor: Não se deixe levar por pensamen-
tos negativos, melhores tempos virão.
saúde: Fase de fadiga excessiva. Descanse mais.

dinheiro: Não seja demasiado auto-confiante neste domínio, pois as coi-
sas podem não correr como o previsto.
número da sorte: 33 números da semana: 03, 09, 15, 18, 27, 29

carta dominante: o Papa, que significa Sabedoria.
Amor: neste momento estará mais confiante e, por isso, 
encontrará facilmente um clima de equilíbrio nas suas rela-
ções. saúde: Cuidado com a alimentação que faz, opte por 

alimentos mais saudáveis e menos calóricos. dinheiro: Boas perspecti-
vas avizinham-se a este nível, por isso defina cuidadosamente os seus 
objectivos e empenhe-se na sua concretização.
número da sorte: 5 números da semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39

carta dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: A sua facilidade de comunicação e o à-vontade com 
que aborda as pessoas e as situações traduzem-se num cli-
ma tranquilo na vida sentimental. saúde: Encontra-se num 

momento favorável, mas em que cometerá alguns excessos. 
dinheiro: Aposte na projecção profissional e poderá alcançar os seus 
objectivos, mas não gaste demasiado.
número da sorte: 46 números da semana: 01, 09, 11, 28, 31, 34

carta dominante: Rainha de Espadas, que significa Me-
lancolia, Separação. Amor: Surgirão óptimas oportunidades 
para o compromisso afectivo. Poderá encontrar um novo 
amor ou solidificar o actual. saúde: Possíveis problemas no 

sistema nervoso poderão deixá-lo inquieto, seja mais optimista!
dinheiro: Não confie demasiado nos outros ou poderá sofrer alguns en-
ganos.
número da sorte: 63 números da semana: 08, 16, 33, 38, 42, 46

carta dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pes-
soal. Amor: Serão vividos nesta fase muitos momentos 
de harmonia familiar e sentimental. saúde: Não apresenta 
quaisquer motivos de preocupação neste plano.

dinheiro: Dê um passo de cada vez e alcançará os seus objectivos.
número da sorte: 72 números da semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17

carta dominante: O Eremita, que significa Procura, Soli-
dão.
Amor: Uma paixão actual poderá acabar com o passar do 
tempo, mas não se preocupe pois haverá óptimas novida-

des a nível afectivo no futuro.
saúde: Gozará de grande vitalidade neste período.
dinheiro: Siga os conselhos de peritos antes de iniciar algum negócio, 
não se atire de cabeça sem avaliar as consequências.
número da sorte: 9 números da semana: 14, 26, 28, 31, 37, 42

carta dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: 
Não confunda os seus sentimentos e pense muito bem antes 
de assumir uma relação. saúde: A sua alimentação deverá 
ser um pouco mais equilibrada. dinheiro: Não se exceda 

nas suas compras, pois não está no momento indicado para o fazer.
número da sorte: 25 
números da semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36

carta dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não deixe que a criatividade e a imaginação desapa-
reçam da sua relação afectiva, cultive-as constantemente.
saúde: Poderá sofrer de algumas dores de rins. 

dinheiro: É provável que tenha de enfrentar alguns problemas financei-
ros, mas tudo se resolverá.
número da sorte: 11 
números da semana: 14, 27, 30, 34, 36, 38

carta dominante: o Imperador, que significa Concretiza-
ção. Amor: Visite com maior regularidade os seus familia-
res mais próximos. saúde: Poderá sofrer de algumas dores 
de pernas e musculares. dinheiro: Cuidado com os gastos 
inesperados, planifique muito bem as suas despesas.

número da sorte: 4 
números da semana: 02, 25, 29, 30, 34, 42

cArneiro (21 de março - 19 de Abril)

touro (20 de Abril - 20 de maio)

gÉmeos (21 de maio - 20 de Junho)

cArAngueJo (21 Junho - 22 de Julho)

leão (23 de Julho - 22 de Agosto)

Virgem (23 de Agosto - 22 de setembro)

escorPião (23 de outubro - 21 de novembro)

sAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)

cAPricÓrnio (22 dezembro - 20 de Janeiro)

AQuÁrio (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Peixes (19 de Fevereiro - 20 de março)

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)

Joel Neto
jornal@avozdeportugal.com

muito Bons somos nÓs

De facto

No Japão, dá-se o nome de chikan 
aos homens que apalpam as mu-

lheres no metro. No Peru, chama-se 
bridgeros aos rapazes que chulam as 
turistas. Na África do Sul, na Bolívia 
e de novo no Japão – por todo o lado 

abundam relatos sobre viajantes solitárias assediadas, 
agredidas, violadas. E, porém, as mulheres viajam cada 
vez mais sozinhas. Dizem estudos recentes que já via-
jam até mais do que os homens – e que, aliás, são me-
lhores viajantes, fazendo compras em vez de passarem 
tardes a jogar golfe, contactando com a cultura local em 
vez de ficarem a ver televisão até à hora da farra. Assim 
à primeira, eu diria que a dicotomia é simplista. Mas a 
verdade é que os ditos estudos se baseiam não só em 
inquéritos a turistas, classe por que sempre grassou al-
guma gabarolice, mas também a industriais hoteleiros, 
sector que brinca menos em serviço. E, inevitavelmen-
te, o mercado adapta-se. Companhias aéreas, resorts, 
países inteiros – não há ninguém que não tenha já in-
vestido ao menos num site sublinhando as vantagens 
do seu serviço para mulheres sozinhas. Há hotéis que 
já só aceitam clientes do sexo feminino. Outros, mais 
comedidos, que lhes reservam um andar completo. E 
outros ainda que vão adoptando uma nova decoração, 
mais atenta aos detalhes e na qual a ergonomia do col-
chão, o asseio do WC e a qualidade da lima das unhas 
saem beneficiados em relação ao tamanho da TV, à vista 
da janela e ao recheio do minibar. É um novo mercado, 
no fundo – e em tal expansão que os editoriais de certas 
revistas de viagens já acabam com frases tão lapidares 
como: “De facto, mais vale só”.
Nem preciso de dizer-vos o que pensa disso este jovem 

precocemente envelhecido, conservador e cínico, cép-
tico quanto à bondade humana e assustado com qual-
quer possibilidade de alteração do status quo que resul-
te em desfavor do como-deve-ser. Basicamente, pensa 
a mesma coisa que sobre as revistas especializadas no 
combate ao casamento e sobre as jovens executivas que 
as lêem nas esplanadas, nos longos Sábados em que 
saltitam de um brunch com amigos para um chá com 
amigas e de um jantar com amigos de amigas para uma 
cama vazia: que as primeiras são sanguessugas da soli-
dão e que as segundas compram tudo o que possa servir 

de placebo à sua tristeza. No essencial, só usa ditados 
como “mais vale só do que mal acompanhado” quem 
nunca teve o privilégio de dar por si bem acompanha-
do – e que, tragicamente, já desistiu de procurar boa 
companhia. Não deixa de ser curioso, aliás, que um dos 
poucos relatos pessoais compilados pela revista que há 
dias fazia a apologia das viajantes solitárias fosse o de 
uma executiva deleitada com a memória de um árabe 
que se oferecera para comprá-la e, acto contínuo, casar-
se com ela. No fundo, andamos todos ao mesmo, ainda 
que nos acreditemos confortáveis sem andar a nada – e 
não é por os chikan e os bridgeros serem recorrentemen-
te considerados “uns chatos” que não representam, eles 
próprios, uma pequena oportunidade a que a viajante só 
não acedeu por vergonha.
Há uns meses, recebi um email da Andreia, que foi mi-

nha colega num banco. Está bem: o nome é fictício, a ac-
tividade que desempenhámos juntos também. Ora, dizia 
ela que “olá”, que “há que tempos”, que agora era “via-
jante incansável”, que escrevia sobre as suas “muitas 
viagens”, que gostava de publicar as suas “memórias” 
e que “lololol”. Achei graça – e fui ler. Tinha andado, 
de facto, por um bocadinho de mundo, a Andreia – in-
clusive por todos aqueles lugares onde os moderninhos 
estão agora proibidos de dizer que nunca foram, como 
Nova Iorque, Bali e (claro) a Patagónia. As crónicas tra-
ziam fotos a acompanhar – e em todas Andreia estava 
sozinha, colhendo flores diante da Governor’s Island ou 
lendo em frente ao Perito Moreno enquanto, à sua volta, 
casais namoravam sem se darem conta da estátua ou se 
atingiam com bolas de neve sem sequer olharem para o 
glaciar. Os textos eram de uma ingenuidade desconcer-
tante. Não pela ignorância, que a temos todos, mas por-
que Andreia escrevia como se efectivamente acreditasse 
que mais nenhum português, ou mesmo mais nenhum 
ser humano, tivesse alguma vez posto os pés naquelas 
paragens longínquas, explicando ao pormenor as coi-
sas mais óbvias, contando em delírio os episódios mais 
banais e descodificando fascinada os costumes mais cli-
ché. Sugeri-lhe que abrisse um blog. Ficou chateada, E, 
agora que penso nela, tenho de concordar com os novos 
editores de viagens: “de facto”, mais vale viajar só, com 
liberdade para ver televisão, do que acompanhado de 
uma mulher habituada a andar sozinha.
“No essencial, só usa ditados como “mais vale só do 

que mal acompanhado” quem nunca teve o privilégio 
de dar por si bem acompanhado – e que, tragicamente, 
já desistiu de procurar boa companhia.”
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Jantar da esperança
Victor Hugo

No passado dia 21 de Fevereiro, realizámos mais um jantar, 
no qual tivemos à volta de 450 pessoas, e que rendeu 10.200 
dólares líquidos.

Este montante foi enviado, por transferência, para o Banco 
HSBC no Brasil, directamente para a conta da Comunidade da 
Paróquia de São Francisco de Assis em São Paulo (e-mail: peti-
cao@terra.com.br).

A Paróquia de São Francisco de Assis fica localizada na Rua 
Miguel Rachid, 997 Ermelino Matarazzo, São Paulo, Brasil. No 
grande São Paulo e nas cidades limítrofes, vivem 18 milhões de 
pessoas, muitos oriundos do Nordeste, que vivem em favelas 
e no limite da pobreza. A paróquia tem 5 casas onde desenvol-
ve várias actividades com crianças, idosos e deficientes. Quem 
quiser comunicar com o Padre António Luiz Marchioni, ou ainda 
enviar algum dom, pode fazê-lo através do e-mail, e quem for a 
São Paulo, pode visitá-lo que será recebido com prazer. 

Como a maioria das pessoas que trabalham na organização do 
jantar são reformados, eu costumo dizer que a melhor forma dum 
reformado passar uma boa velhice é ajudar os que precisam. Em 
muitos casos, nós, os idosos, passamos muitas horas no sofá a 
dormir em frente da televisão, e por vezes nos perguntamos o 
que andamos cá a fazer, mas eu penso que se nós ajudarmos 
quem precisa, continuamos sendo úteis à sociedade e a nossa 
velhice é mais agradável e feliz. A nossa ajuda não é mais que 
uma gota de água nas necessidades do mundo. Madre Teresa 
de Calcutá dizia que todo o seu trabalho na Índia era uma gota 
de água e portanto, todos sabemos quanto essa gota melhorou 
a sorte de tantas crianças.

Foram várias as pessoas que nos questionaram, primeiro: qual 
o destino a dar ao dinheiro e a forma como é empregue; segun-
do: o porquê de mandar para o Brasil, se em Portugal e aqui 
também há tanta gente necessitada.

Eu creio que aqui em Montreal, muita gente se recorda do Pa-
dre Mata, o missionário que fundou 4 casas para crianças aban-
donadas no Brasil. Durante muitos anos ele veio a Montreal e 
aqui tinha um grupo de pessoas que andava com ele de porta 
em porta, a pedir ajuda para as crianças. Ora, os anos e as doen-
ças não perdoam e o Padre Mata foi impedido de viajar já há vá-
rios anos e, ainda há pouco tempo, teve uma paragem cardíaca. 
Então o grupo de pessoas que habitualmente andava com ele 
resolveu fazer os jantares, e dessa forma, continua a colaborar 
com a sua bela obra.

Nós estamos conscientes das necessidades existentes em 
Portugal e também aqui, só que é  

impossível, com um jantar, ajudar toda a gente e no fundo, tam-
bém é uma questão de discernir quem mais precisa. E desta vez 
a ajuda foi para a Paróquia São Francisco de Assis.

Durante vários anos, nas idas a Portugal, víamos crianças de 
10 anos com sapatilhas de marca e com um telemóvel na mão, 
e deduzimos que esses não precisam de ajuda.

Aqui em Montreal, a maioria dos que andam com um copo na 
mão a pedir dinheiro é para a droga ou o álcool, muitos são jo-
vens ou “squeeges”, que quase nos forçam a dar dinheiro e al-
guns até nos tratam mal. Creio que esses precisam muito mais 
duma família que os ajude, do que de dinheiro. No entanto, tudo 
o que sobra dos jantares, e não é pouco, vai para a Maison du 
Père. Não se trata de xenofobia ou descriminação, simplesmen-
te foi uma opção que nós fizemos. Muita gente apoia outras cau-
sas, o que é absolutamente justo e louvável.

Eu penso que se nos debruçarmos um pouco na nossa história, 
todos sabemos que durante quase 300 anos, os Portugueses 
trouxeram muitas riquezas do Brasil e que muitos dos belos pa-
lácios existentes em Portugal, foram construídos com o ouro que 
de lá veio.

Portanto, não devemos ficar muito escandalizados com esta 
pequena gota, que talvez seja um pouco para reparar e compen-
sar uma dívida dos nossos antepassados.

Mulheres de angola pedem
igualdade a Bento Xvi
As mulheres angolanas que se encontraram com o 

Papa, na Igreja de Santo António, em Luanda, de-
fenderam que a sociedade tem de “reconhecer a igual-
dade” entre géneros e pediram a Bento XVI para dar o 
exemplo que será depois seguido por todos.

“O Papa sabe que, em quase todas as sociedades, a 
mulher é vítima de violência, abandono, injustiças e 
de incompreensão”, disse a representante das mulheres 
angolanas num discurso antes da intervenção de Bento 
XVI no último encontro oficial, segundo o programa da 
sua visita a Angola. A responsável disse que as mulheres 
angolanas estão “certas” de que o ensinamento do Papa 
“será posto em prática” e o seu exemplo “será seguido”, 
referindo-se às diversas intervenções de Bento XVI em 
que este sublinhou as distinções negativas que subtraem 
à mulher a possibilidade de uma partilha digna da toma-
da de decisões nos mais variados sectores das socieda-
des africanas.
Sob um sol abrasador Cerca de dois milhões de ango-

lanos reuniram-se, sob a torreira do sol, para uma missa 
ao ar livre celebrada pelo Papa Bento XVI em Cimango-

la, nos subúrbios de Luanda. A eucaristia decorreu um 
dia depois de uma onda de pânico, à entrada do estádio 
dos Coqueiros, ter provocado a morte de duas raparigas 
e deixado 40 feridos. As vítimas foram recordadas, du-
rante a missa campal, pelo Papa que expressou “tristeza 
profunda” e desejou uma recuperação rápida aos feri-
dos. O sol e o calor não deram tréguas: segundo a BBC, 
mais de 400 pessoas precisaram de assistência médica, a 
maioria por insolação. Falando para os milhões de fiéis 
presentes, o Papa incitou os africanos a combaterem o 
“poder destrutivo da guerra civil” e instabilidade que 
há tantos anos assola o país e o continente.

china prende 100 monges tibetanos
A polícia chinesa prendeu perto de 100 monges tibe-

tanos após centenas de pessoas protestarem e ataca-
rem uma esquadra de polícia na província ocidental de 
Qinghai, revelou a imprensa estatal, citada pela agência 
Reuters. Os protestos ainda celebram os 50 anos da re-
belião tibetana, de 10 de Março de 1959, que obrigou 
o Dalai Lama ao exílio. O incidente ocorreu após a de-
tenção e alegado desaparecimento de um homem, Zhaxi 
Sangwu, que defendia publicamente a independência do 

Tibete. Em reacção, a polícia chinesa garante que San-
gwu fugiu e a agência oficial Xinhua avança que as pes-
soas estão a ser “enganadas por rumores”. A reportagem 
em inglês da Xinhua informava que apenas seis pessoas 
tinham sido presas. Os outros 89 detidos tinham-se ren-
dido, sendo a maioria monges do Mosteiro Ragya. Mas 
uma fonte oficial local afirma que a procura de monges 
envolvidos no ataque continua a decorrer.
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O programa radiofónico Portugalíssi-
mo acabou de comemorar o seu 14º 

aniversário com um jantar-baile e espec-
táculo, no sábado, dia 21 de Março, na 
Missão Santa Cruz. 

Todos os domingos, à tarde, pode ouvir 
no CFMB 1280 a.m., o programa Portu-
galíssimo, em língua portuguesa. A ex-
celente equipa, formada por Rosa Velosa 
e Totó, é muito querida do seu público. 
Reunida para celebrar os catorze anos 
de existência do Portugalíssimo, a assis-
tência era constituída por simpatizantes, 
amigos e colaboradores desta rádio.

Para iniciar a noite, uma surpresa espe-
rava o público. Os Mariachis Figueroa 
fizeram um lindo espectáculo. Depois, 
tivemos o prazer de apreciar Vanessa Ro-

drigues, uma jovem talentosa que brilhou 
no palco, com uma canção de Hedley, 
“Never Too Late”. 
O jantar foi muito bom, especialmen-

te a deliciosa sobremesa, oferecida pela 
Pasteleria Forcier. O momento mais tra-
dicional da noite veio da actuação do ran-
cho folclórico Verde Minho, que mostrou 
todo o seu talento. Foi um espectáculo 
memorável. 

O talentoso grupo Xpressions deu uma 
óptima prestação, ao nível do seu talen-
to, e está cada vez mais perto de ser o 
melhor grupo e o mais procurado da 
comunidade portuguesa. Durante a noi-
te, vários prémios foram rifados, sendo 
estes os principais sorteados: primeiro 
prémio: #00842-Viagem; segundo pré-
mio: #02374-colar de Pérolas; terceiro 
prémio: #00488-brincos; quarto prémio: 
#00700-certificado do Cantinho.
Com impecável organização, foi uma 

das mais agradáveis festas a que tive o 
prazer de assistir, nestas andanças jor-
nalísticas. A Voz de Portugal deseja-lhes 
muitos mais anos de vida, e até ao próxi-
mo ano!

no consuLado portuGuês dE montrEaL

exposição da Herança
literária de José Régio

Muita gen-
te acorreu 

ao Consulado-
geral de Portugal 
em Montreal na 
sexta-feira tran-
sacta para assitir 
à inauguração da 

exposição do Centro de Estudos Regia-
nos, patrocinada pelo Instituto Camões: 
Espelhamentos: Herança literária de José 
Régio, numa feliz iniciativa do dr. Luís 
Tavares de Melo Aguilar, professor de 
Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas 
da Universidade de Montreal e docente 
do Instituto Camões, e com a prestimosa 
colaboração do referido Consulado.
Uma dezena de painés singularmente 

dispersos ao longo da sala de exposições, 
ajudou-nos a conhecer melhor a vida e 
a personalidade regianas, enquanto num 
dos pontos altos deste sarau, o dr. Agui-
lar e Joviano Vaz, fundador da Casa dos 
Açores e pessoa muito afecta a acções 
culturais como esta, declamariam, em 
homanagem ao poeta, respectivamente, 
os poemas: Cântico Negro e Toada de 
Portalegre.

Para o dr. Carlos Oliveira, anfitrião des-
te importante evento e que na sua mensa-
gem de boas vindas se congratulou com 
esta inicitiva, “José Régio foi um dos 
maiores vultos da Literatura portuguesa 
e que devemos conhecer melhor”.
Segundo nos ensinam o dr. Aguilar e 

outros docentes e estudiosos, José Ré-
gio, pseudónimo de José Maria dos Reis 
Pereira, nasceu em Vila do Conde, em 
1901, e faleceu em 1969. Licenciou-se 
em Letras em Coimbra, ensinou durante 
mais de 30 anos, no Liceu de Portalegre. 

Foi um dos fundadores da revista Presen-
ça e o seu principal animador. Romancis-
ta, dramaturgo, ensaísta e crítico, é como 
poeta que primeiramente se impôs. Al-
guns dos seus escritos, incluem Poemas 
de Deus e do Diabo; Encruzilhadas de 
Deus, poesia; O Principe com Orelhas de 
Burro, romance, e Davam grandes pas-
seios aos Domingos, contos, entre muitos 
outros.

Para este cronista, José Régio permane-
cerá eternamente o poeta rebelde e irre-
verente, assaz ilustrado no poema Cânti-
co Negro, arrebatadoramente declamado 
pelo dr. Aguilar, como já referimos e em 
parte ilustrado a seguir:

“Vem por aqui”, dizem-me alguns com 
olhos doces, 

estendendo-me os braços, e seguros
de que seria bom que eu os ouvisse
quando me dizem “vem por aqui”.

Eu olho-os com olhos lassos,
há, nos meus olhos, ironias e cansaços

e cruzo os braços
e nunca vou por ali...

Num outro exemplo, quiçá mais “mode-
rado’, mas repleto de nostalgia, eis parte 
de Toada de Portalegre, também decla-
mado ao longo das suas 5 páginas com 
muita classe por Joviano Vaz, igualmente 
para delícia de todos nós:

Em Portalegre, cidade
do Alto Alentejo, cercada

de serras, ventos, penhascos, oliveiras 
e sobreiros

morei numa casa velha,
à qual quis como se fora

feita para eu Morar nela...
Um Porto de Honra foi servido segui-

damente num ambiente de muita riqueza 
cultural e amizade.
A exposição permanecerá patente ao 

público durante várias semanas.

António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

coisas do corisco
José de Sousa
jdesousa@avozdeportugal.com

No conflito entre  Israel e a Palestina, 
acontecem coisas que nos mostram 

como a banda de Gaza é pobre. Nas fotos e 
noticiários, viu-se uma motorizada a servir 
de ambulância, transportando um homem 
ferido para o hospital. Incrível, mas ver-
dadeiro. Num outro conflito, mas menos 
explosivo, não é segredo para ninguém 
que alguns Quebequenses detestam os In-
gleses, e há exageros dos dois lados. Mas 
esta do realizador André Forcier, que disse 
num programa televisivo de grande escuta, 
que “a língua inglesa é uma doença que se 
pega, e não se tem interesse nenhum em 
aprender o Inglês”, é uma falta de inteli-
gência. Perdoai-lhes Senhor que não sabem 
o que fazem nem o que dizem. Numa outra 
ordem de ideias, durante uma noite de fado, 
um amigo disse-me que durante um certo 
tempo ninguém estava ouvir e, pior ainda, 
estavam a falar alto, não dando valor ne-
nhum aos artistas ali presentes. Pois, caros 
amigos, há alguns anos, às 8h00 da manhã, 
na estação de metro L’Enfant Plaza, em 
Washington, D.C., EUA, um homem com 
um chapéu de basebol instalou-se no alto 
das escadas rolantes, encostado a um muro 
ao lado de um caixote de lixo, com uma 
caixa de engraxador de sapatos e começou 
a tocar violino. Estava na hora da grande 

pressa, para as pessoas entrarem nos seus 
empregos, situados nos edifícios do Go-
verno Federal. A caixa do violino estava 
aberta aos pés do tocador para os passantes 
darem uma esmola. O homem começou a 
tocar “Chaconne”, de Bach, uma das mais 
bonitas composições da história da huma-
nidade, e muito difícil de tocar. O violinista 
era Joshua Bell, o maior e mais virtuoso 
dos violonistas da actualidade. O seu ins-
trumento era um “Gibson Stradivarius” 
fabricado por Antonio Stradivari no ano 
1713. Preço do violino: 3.5 milhões de dó-
lares. Depois de Chaconne, ele tocou “Ave 
Maria” de Schubert, uma outra de Masse-
net e mais uma de Bach. Joshua Bell tocou 
durante 45 minutos. 1070 pessoas passa-
ram por ele sem mesmo ligar importância, 
27 lançaram umas moedas para dentro da 
caixa do violino, constituindo uma soma 
total de 32 dólares. Normalmente, quan-
do Joshua Bell toca com este instrumento, 
ganha 1000 dólares por minuto. Mais ain-
da, das 1070 pessoas que por lá passaram, 
só sete pararam e aproveitaram para ouvir 
este virtuoso da música tocar estas lindas 
composições. Esta experiência foi realiza-
da pelo Washington Post, e pode ser vista 
na Internet. Li a notícia na La Presse, num 
artigo de Pierre Foglia.

Uma noite sensacional 
em boa companhia
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Fotos de Elisa Rodrigues
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A Administração do Cemitério Notre-Dame-des-Neiges é sensível às necessidades da Comunidade Portuguesa. Assim, nós propomos
um desconto de 15% na compra de um terreno e de um monumento na secção Fátima. Sujeito a certas condições.

Além disso, o Mausoléu Esther-Blondin do Cemitério Notre-Dame-des-Neiges é um local único pela sua arquitectura
e existe uma grande variedade de escolha de criptas e nichos, a preços acessíveis a todas as bolsas.

Por um período de tempo limitado, obterá gratuitamente um conjunto de vaso de flores, luminária e Medalhão da Memória,
na compra da vossa cripta. Para além do mais, poderá beneficiar de um desconto de 5% se pagar o soldo completo no momento da compra,
mas terá também a possibilidade de efectuar o pagamento em prestações regulares, que poderão escalonar-se durante 60 meses sem juros.

Esta oferta é válida até 31 de Março de 2009

NOTRE-DAME-des-neiges

4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) H3V 1E7 www.cimetierenotredamedesneiges.ca 514 735-1361
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anGra do hEroísmo, iLha tErcEira, açorEs 
o melhor local para 
viver em portugal 
Angra do Heroísmo, capital da ilha 

Terceira, Grupo Cental do arqui-
pélago dos Açores, é o melhor municí-
pio para se viver.

A conclusão vem publicada num estu-
do do Instituto de Tecnologia Comporta-
mental, INTEC, em parceria com o se-
manário “ O Sol “.
O estudo baseia-se num inquérito nacio-

nal sobre as condições de vida em 20 con-
celhos do país – Lisboa, Porto e outros 18 

concelhos, a partir de 10 parâmetros tão 
diversos como a felicidade, acessibilida-
des e transportes, ensino e formação ou 
saúde e cultura.

Distinguida como o primeiro lugar no 
pódio, Angra do Heroísmo, património 
mundial, destaca-se, sobretudo, pela di-
versidade, tolerância e segurança, pela 
sua identidade, cultura e lazer.
Trata-se ainda de um dos concelhos 

com menor taxa de desemprego do país 

e menos criminalidade.
No segundo e terceiros lugares deste 

estudo, aparecem Portimão e Albufeira, 
dois municípios do Algarve que revela-
ram bons resultados em categorias como 
a saúde, o ensino e a formação, o turismo 
e o emprego, ou o urbanismo e a Habi-
tação.
São João da Madeira surge como o con-

celho mais limpo e cuidado e o Funchal, 
na Região Autónoma da Madeira, desta-
ca-se nos itens relativos à felicidade e ao 
turismo. Carlos Tavares, RTP

cLuBE oriEntaL

afinal há carnaval 
no continente
O Carnaval em Montreal é quase 

sempre festejado à moda do Brasil 
ou dos Açores, mas este ano recebemos 
de Dina Franco, algumas fotografias do 
Carnaval continental, que é bastante di-

ferente de todos os outros. Foi no Clu-
be Oriental Português de Montreal que 
decorreu este evento para as crianças. 
Parabéns ao Clube por continuar a in-
centivar a comunidade a participar nes-
tas tradições portuguesas continentais.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale        514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.             514.288.4548
                              Fax.: 514.288.0225

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373

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-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Normas do trabalho                           514.873.7061

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

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
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                         514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Comunidade Angolana de Montreal

514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

Portuguesa Brossard    450.659.4359
Portuguesa de Laval            450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

eNSiNo

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

iGReJaS

24 de Março de 2009
1 euro = caD 1.665940

Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus 
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo 
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de 
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio, 
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência 
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males fl uidos 
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com 
Talismãs fortíssimos para todos os fi ns! Considerado um dos 
melhores Profi ssionais no Canadá e estrangeiro, consultado 
por vários colegas devido às minhas previsões serem exac-
tas e os tratamentos efi cazes.                       Falo Português.

aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa
Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755

SeRviÇoS coNSUlaReS
consulado geral do Brasil
1 Westmount Sq. Suite 1700           499-0968
consulado geral de Portugal montreal
2020 Université, 24andar                       499-0359
embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa                    1 (613) 729-0883

†

†

deodata de sousa
Faleceu em Montreal, no dia 22 de Março de 
2009, com 83 anos de idade, Deodata de Sousa, 
natural de São Pedro, Vila Franca do Campo, 
São Miguel, Açores, viúva de José Matias. 
Deixa na dor o seu filho Rogério, suas filhas Maria 
Leontina (Augusto Machado) e Maria da Graça 
(Raafat Ibrahim); seus netos (as) e bisnetos (as), 
irmãos (ãs), 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 serviço fúnebre decorreu ontem, terça-feira 24 de Março, após missa 
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, 28 de Março, pelas 
18h, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

À memória de maria Joaquina Pires Alves

Um ano se passou, foi no dia 31 de 
Março de 2008 que partiste, deixando 
familiares e amigos numa grande 
tristeza. Um ano se passou, mas a 
solidão, o vazio e a saudade continuam, 
como chama viva que teima em não 
se extinguir. Partiste, mas ficaste 
presente na nossa memória, foste um 
modelo de generosidade e amor ao 
Clube Oriental, e a todos que contigo 
conviveram. Partiste, não sabemos 
se para um mundo melhor, a nossa 
espiritualidade infelizmente não é forte, 
não tem força nem conhecimento para 
analisar objectivamente esse grande 
enigma, esse grande mistério, mas 
temos quase a certeza que partiste para 
outro mundo, outra dimensão Astral, no 

teu corpo etéreo, invisível ao olhar do comum dos mortais, depois de 
nos teres dado lições de coragem perante o sofrimento e adversidade 
da vida. Ficámos tristes com a tua partida, e continuamos com coragem 
o caminhar difícil através do deserto árido e estéril, causado pela tua 
ausência, tendo sempre presente que é triste, inconsolável, perdermos 
um ente tão querido, mas maravilhoso quando ficamos com belas e 
inesquecíveis recordações.- Graça Barbosa

Uma missa será rezada em sua memória, na terça-feira 31 de Março, às 
18h30, na Igreja Santa Cruz. 
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem 
assistir a este acto religioso.

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. 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
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour            514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988
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  PAgAmento
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*Taxas não incluídas. Preço por publicação.
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01

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

eMpReGoS
operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 
Bom salário. tempo inteiro.

(514) 820-5247
les entrepreneurs Bucaro inc.

Empresa em plena expansão pro-
cura instalador de “pavé-uni”, com 
um mínimo de 5 anos de experiên-
cia. Também procuramos jornaleiro 
com 3 anos de experiência. Salário 
conforme qualificações. Muitas re-
galias. 514-325-7729 linhas da mão  e cartas. Vidente 

com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo.

rosa 514 278.3956

viDeNTe

Procuramos homens para trabalho de 
paisagismo e responsável para chefe de 

equipa – instalação de “pavé”, muros 
decorativos de blocos. ter experiência de 
trabalhos de cimento e pedra natural. $23/
hora. também procuramos jornaleiro com 
alguma experiência. Óptimas condições. 

514-554-0213
450-641-7389

oPerAdores de
mÁQuinA de costurA

Precisamos de costureiros
com experiência de máquinas

de costura industriais.
turno de tarde: 16h à meia-noite. 
salário: $9.50 a $20.00 por hora.
candidatar-se, das 8h às 14h no: 

Airbase services inc., 
6035 côte-de-liesse, Ville st-laurent

Senhora para cuidar de senhor ido-
so, no bairro português. Horário fle-
xível – 15 horas por semana. 
entre as 18h e 20h 514-923-7151

Secretária honesta e de confiança, 
que fale Português, Francês e Inglês. 
Tempo parcial ou inteiro. Para escola 
de condução Ómega. 

514-271-8306

eMpReGoS

Pastelaria Forcier procura pasteleiro 
com experiência, a tempo inteiro. 

514-382-2143

Faço todo o género de pequenas re-
novações interiores e exteriores. 

contactar o senhor lopes
514-946-2760

ReNovaÇÕeS

Senhora para cuidar de criança com 
deficiência, e trabalhos domésticos 
ligeiros. 15h30 às 19h30 e sábados. 
$11/hora. Próximo de Ste-Thérèse. 

514-262-5608

Boisbriand, experienced 
cleaning lady needed. must 

have car. monday – thursday. 
450-435-2537

industries de maintenance empire
Fiel colaborador na comunidade 

portuguesa desde 1965.
Empresa em plena expansão no ramo 

da limpeza de edifícios públicos.
Procuramos homens e mulheres para 

trabalho de limpeza, com ou sem 
experiência. Aceitam-se estudantes que 
queiram trabalhar durante as férias de 

Verão.
Enviar C.V. por e-mail:

mariocarvalho@empiremaintenance.ca
telefonar ao 514-341-6168 #402

Apartamento 5½ em Anjou.Livre 
imediatamente.

Alissia 514-376-6886

4½ novo, luxuoso, situado no 
8786 St-Michel. Ideal para pes-
soa reformada. 514-729-7322

alUGa-Se

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

ST-LÉONARD

CÔTE-DES-NEIGES

Prédio em boa condição,
com boas renovações. 

Quem terá a sorte de o comprar?

ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem 
terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

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

ROSEMONT

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

José Montez

esc.:514-374-9250
514 254-0216
514 254-6139

cantinho da poEsia

EspEciaL do mês
*A partir de $15.00. Aplicável a novos anúncios unicamente. Taxas não incluídas. Todos os 
anúncios devem ser pagos com antecedência. Em vigor de 18 de Março a 31 de Março de 2009.

2 anúncios por $15.00*

em Villeray, 3 ½, situado atrás 
do hospital Jean-talon. não 

fumadores unicamente. não se 
aceitam animais. 514-274-8830

Rádio portugalíssimo
Rádio de antena erguida

Que lanças notícias p’ro ar
Para dar um sentido à vida

A quem te quer escutar

Os anos vão passando
Por esta rádio do povo

As noticias vão mudando
Mas o talento, é sempre novo

Esta festa maravilhosa,
Em cada ano que passa

Só o Totó e a Rosa
Lhe sabem dar sua graça

Esta rádio, imprescindível
De informação preciosa
Tem a voz inconfundível
Da amiga Rosa Velosa

Depois da festa acabar
Torna-se importantíssimo

De continuar a escutar
A Rádio Portugalíssimo.

21 de Março de 2009
José da Conceição

Churrascaria na Ville Mt-Royal (me-
tro du Collège), especializada em 
encomendas para fora, procura pes-
soal para balcão (preparar saladas, 
responder ao telefone, caixa, limpe-
za). 10$/hora. 514-377-3145

Ajudante cozinheira, a tempo inteiro. 
Apresentar-se entre as 15h e 17h, 
no 65 rua Jarry este.
Senhora que fale Francês e Inglês, 
para servir ao balcão. 

contactar Jean (João) 
514-842-3558

Paysagiste dlr inc., uma companhia de renome, 
situada na margem sul de montreal, procura 

pessoa para colocar “pavé-uni”, muros. deve 
ter experiência (mínimo 5 anos). o candidate 

ideal encarregar-se-ia de uma equipa e deverá 
executar trabalhos a partir de um plano. muito 

bom salário (segundo experiência). 
Falar Francês ou inglês.

contactar Frank ou Anabelle: 450 444-3433 ou 
enviar c.V. por e-mail: paysagistedlr@bellnet.ca

eMpReGoS

Apartamento em Portugal, para fé-
rias. Em Vilamoura, Algarve. Central, 
remodelado, a 10 min. a pé da praia. 
Por período de 6 meses. Preço: 500 
euros/mês. Para informações, con-
tactar pelo telefone, 514-727-3533

alUGa-Se

renovações sampaio
Em todo Montreal, serviço de pintura, 
gesso laminado (gyproc), gesso, etc. 
Avaliação gratuita. 

com experiência. 
tel.: 438-777-5068
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sudoKu

paLavras cruzadas

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

António A. Archer Leite
jornal@avozdeportugal.com

anEdotas

silva, langelier
& Pereira inc.

Assurances Pierre g. séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

46  ANOS
1963 - 2009

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

Fax: 514.848.0133
75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5

P: Sabem porque é que as loiras adoram trovoada?
R: Porque julgam que estão a ser fotografadas!

Boca do infErno

por um tabu saudável e duradouro

No momento em que escrevo, 
Manuela Ferreira Leite ain-

da não desfez o tabu: ninguém 
sabe quem será o cabeça de lista 
do PSD às eleições europeias. 
Mas, sente-se, o coração de cada 
um dos portugueses palpita de 

curiosidade e ânsia. É exactamente por isso que a estra-
tégia parece sensata. É verdade que, desde que Cavaco 
inaugurou a instituição do tabu quando retardou o anún-
cio da sua primeira candidatura à Presidência, tem havi-

do mais tabus na política portuguesa do que na sexuali-
dade humana. Mas, ainda assim, o mistério que rodeia a 
escolha do candidato poderá contribuir para despertar o 
interesse dos portugueses nas eleições europeias. Neste 
momento, os eleitores estão suspensos, a aguardar com 
expectativa que seja indicado o cabeça de lista no qual a 
esmagadora maioria vai abster-se de votar. 

De facto, o destino da União Europeia não preocupa o 
português médio - pelo menos a fazer fé nas pessoas (e 
são muitas) que continuamente adivinham as intenções 
e os desejos do português médio. Uma das principais 
características do português médio é, aliás, fornecer in-
formações periódicas das suas inclinações a portugueses 
um pouco menos médios que escrevem nos jornais. E a 
antipatia do português médio relativamente às europeias 
é bastante conhecida. Julga-se que, depois dos subsídios 
da década de 90, a União Europeia tenha perdido muito 
do prestígio de que gozava junto do português médio, 

especialmente a partir da altura em que ar-
ranjou emprego a Durão Barroso, atitude 
que o português médio só pode condenar.
Os partidos também não parecem particu-

larmente interessados na União Europeia. 
O Parlamento Europeu tem estado para a 
nossa democracia como a Sibéria estava 
para a antiga União Soviética. É frequente 
que um militante incomodativo seja envia-
do pelo líder do partido para Estrasburgo, 
onde ele passa cinco anos a desejar ter ido 
para a Sibéria.
Neste contexto, a estratégia inovadora de 

Manuela Ferreira Leite saúda-se e, sobre-
tudo, incentiva-se. Na minha opinião, a 
presidente do PSD deveria quebrar o tabu 
apenas depois das eleições. Talvez a meio 
do mandato. Até porque é mais provável 
que os eleitores votem num candidato que 
desconhecem do que nos nomes que têm 
sido referidos. Além disso, não faz muita 
diferença revelar o nome dos candidatos: 

de qualquer modo, ninguém sabe muito bem quem é 
que elegeu para o Parlamento Europeu. Por exemplo, 
Emanuel Jardim Fernandes e Sérgio Marques represen-
tam actualmente Portugal no Parlamento Europeu. No 
entanto, como há cinco anos foram anunciados sem ta-
bus, ninguém os conhece. Só um tabu bem reservado e 
secreto pode dar-lhes a visibilidade que eles merecem.

portugal: o livro de reclamações

O que é? O livro de reclama-
ções é um dos meios mais 

práticos para o consumidor apre-
sentar queixa sempre que algo 
corre mal na prestação de um 
serviço, ou na compra de um 
produto.
Onde deve existir? O livro de 

reclamações deve existir nos locais onde seja efectuado 
atendimento público, devendo a sua existência ser divul-
gada aos utentes de forma bem visível de modo a que 
os consumidores tenham a percepção da disponibilida-
de do livro. As empresas têm de afixar um letreiro com 
a informação: “ este estabelecimento dispõe de livro de 
reclamações”.
Requisitos formais: O livro de reclamações só pode 

ser utilizado depois de autenticado, mediante o preenchi-

mento dos termos de abertura e encerramento, a rubrica 
das folhas e a sua numeração. A autenticação do livro de 
reclamações compete ao dirigente máximo do serviço ou 
organismo.
Como proceder? A reclamação é registada no livro em 

triplicado, sendo uma cópia entregue na hora ao recla-
mante, destinando-se outra a ser enviada pelo comercian-
te ou prestador de serviços para a entidade fiscalizadora 
num prazo de 5 dias, e a terceira cópia destina-se a ficar 
no livro não podendo dele ser retirada.
E no caso de ser recusado o acesso ao livro? O que 

fazer? No caso de ser recusado o acesso ao livro, o con-
sumidor pode, se assim entender chamar um agente de 
autoridade para que tome conta da ocorrência. De segui-
da deverá dirigir duas reclamações sendo uma pelo facto 
que originou o pedido e outra pela recusa na apresentação 
do livro. No caso de empresas a coima, pode, em alguns 
casos ir até € 30.000,00. 
Como preencher a reclamação? O consumidor deve 

explicitar objectiva e sucintamente o motivo da reclama-
ção bem como os factos em causa por forma a que fique 
registado a exacta percepção do problema. Deverá ainda 
guardar toda a documentação que comprove o objecto da 
reclamação ( tais como facturas, contratos, etc.) e indicar  
testemunhas.
Arquivo do livro de reclamações: As empresas devem 

manter os livros de reclamações encerrados pelo menos 
durante três anos. A organização do arquivo é estabeleci-
da pelo D.L. n.º 156/2005, de 15. 09.

HoriZontAis: 1.Dissimulado. Paragem (ing.). 2. Senão. Matilha de 
cães a correr. Aqui. 3. Abecedário (abrev.). Orla. 4. Som imitativo do da 
campainha. Pedra preciosa transparente, geralmente de cor vermelha. 
5. Gabei. Instituto Camões (abrev.). 6. Unidade das medidas agrárias 
equivalentes ao decâmetro quadrado. Telefonia sem fios (abrev.). 7. An-
tes do meio-dia (abrev.). Trapaça. 8. Avalia a extensão de. Flauta, entre 
os Gregos. 9. Passa de fora para dentro. Ente. 10. Terceira vogal (pl.). 
Assunto. Irmã dos pais ou dos avós. 11. Vedação constituída por ramos 
ou varas entrelaçadas. Mulher das ilhas.

VerticAis: 1. Madeira (abrev.). Em tempo algum. 2. Cor negra nos 
brasões. A mim. A si mesmo. 3. Balança-se. Preposição. 4. Principal-
mente. 5. Chiste (fig.). Elemento de formação de palavras que exprime a 
ideia de terra. A ti. 6. Abominei. Unidade de comprimento usada em física 
nuclear. 7. A unidade. Letra grega correspondente ao e longo dos latinos. 
Antiga porcelana do Oriente. 8. Aquele que sabe esgrimir com o sabre. 
9. Alternativa (conj.). Diz-se de medalha, escultura cujos caracteres es-
tão carcomidos pelo tempo. 10. Língua falada outrora ao sul do Loire. 
Bismuto (s.q.). Arruamento de jardim. 11. Libertino (poét.). Além disso.

carta de uma mãe alentejana
Querido filho,
Ponho-te estas poucas linhas para saberes que estou viva .  Escrevo 
devagar por que sei que não gostas de ler depressa. Se receberes  esta 
carta, é porque chegou. Se ela não chegar, avisa-me que eu mando-te 
outra.
Tê pai leu no jornal que a maioria dos acidentes ocorrem a 1 km de casa.
Assim, mudámo-nos para mais longe.  Sobre o casaco que querias, o 
tê tio disse que seria muito caro mandar-to pelo correio por causa dos 
botões de ferro que pesam muito. Assim arranquei os botões e puse-os 
no bolso.
Quando chegar aí-, prega-OS de  novo.   No outro dia, houve uma ex-
plosão na botija de gás aqui na cozinha. O pai e eu fomos atirados pelo 
ar e caí-mos fora de casa. Que emoção: foi a primeira vez em muitos 
anos que o tê pai e eu saí-mos juntos.  Sobre o nosso cão, o Joli, anteon-
tem foi atropelado e tiveram de lhe cortar o rabo, por isso toma cuidado 
quando atravessares a rua. Na semana passada, médico veio visitar-me 
e colocou na minha boca um  tubo de vidro. Disse para ficar com ele por 
duas horas sem falar. O teu Pai ofereceu-se para comprar o tubo. Tua 
irmã Maria vai ser mãe, mas ainda não sabemos se é menino ou menina,  
portanto não sei se vais ser tio ou tia. O teu irmão António deu-me muito 
trabalho hoje.
Fechou o carro e deixou as chaves lá dentro. Tive que ir a casa, pegar 
a suplente para a abrir. Por  sorte, cheguei antes de começar a chuva, 
pois a capota estava em baixo.  Se vires a Dona Esmeralda, diz-lhe que 
mando lembranças. Se não a vires, não digas nada.
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soLuçõEs
solução cruZAdAs:

“os Simpsons” vão bater
recorde de longevidade nos eUa 
Os desenhos animados “Os Simpsons” vão-se tornar 

na mais duradoura série em horário nobre da tele-
visão norte-americana, refere o site da BBC. Depois de 
já estarem previstas mais duas temporadas, a série cria-
da por Matt Groening vai ultrapassar a série dramática 

western “Gunsmoke”, que foi exibida na CBS durante 20 
temporadas e acabou em 1975. Os próximos 44 episó-

dios, ao longo de duas temporadas, vão colocar o número 
total de histórias de “Os Simpsons” em 493. A série ame-
ricana fez a sua estreia em Dezembro de 1989 e desde 
então tem sido transmitida em todo o mundo, tornando-se 
numa referência da cultura norte-americana. Estreada há 

20 anos e premiada com 24 Emmy, parece que as rugas 
não chegam à pele amarela dos Simpsons. Público

Ingredientes:
1 pato grande; 250 gr de arroz; 1 litro de água; 1 ce-
bola média; 100 gr de toucinho; 150 gr de presunto; 
250 gr de chouriço; 1 cenoura média; 50 gr de man-
teiga; 6 gr de pimenta; Sal e gema q.b
Modo de Preparação: Ate as asas e pernas do pato já 
depenado, chamuscado e limpo. Faça um caldo com os 
miúdos, a água fria, sal, a pimenta, a cebola e a cenoura 
às rodelas, o toucinho, o presunto e o chouriço intei-
ros. Estando tudo cozido, retire as carnes e introduza 
o pato. Quando a ave estiver quase cozida, retire-a da 
panela, coe o caldo e coza nele o arroz. Trinche o pato 
e coloque-o numa assadeira de barro que vá ao forno e 
à mesa sobre uma camada de arroz. Cubra com o res-
tante arroz, alise bem a superfície e regue com a man-
teiga derretida. Pincele com a gema e enfeite com o 
chouriço cortado às rodelas, o presunto, o toucinho às 
tiras e os miúdos do pato cortados aos bocados. Leve 
ao forno o tempo suficiente para a superfície do arroz 
corar. Chefe Hugo Teixeira

arroz de pato
à moda antiga

Dificuldade: 
Preço:
tempo: 60m
Pessoas: 4
origem: Portugal

HoriZontAis: 1. Sonso, Stop. 2. Mas, Adua, 
Cá. 3. Abc, Limbo. 4. Dlim, Rubi. 5. Elogiei, IC. 
6. Are, TSF. 7. Am, Mofatra. 8. Mede, Aulo. 9. 
Entra, Ser. 10. Is, Tema, Tia. 11. Sebe, Ilhoa.

VerticAis: 1. Mad, Jamais. 2. Sable, Me, Se. 
3. Oscila, De. 4. Mormente. 5. Sal, Geo, Te. 6. 
Odiei, Fermi. 7. Um, Eta, Aal. 8. Sabrista. 9. Ou, 
Frusto. 10. Oc, Bi, Aleia. 11. Pático, Ora.

“o poeta holandês”
O poeta português é tão conhecido na Holanda e a 

sua influência na literatura e nas artes desse país 
tão significativa que um crítico holandês o chegou a 
classificar como «poeta holandês». Agora Pessoa é o 
tema de um festival que o académico Michael Stoker 
está a realizar no mês de Março em Utreque. 

A Língua Portuguesa na Rússia
Sobreviver ao fim da ‘solidariedade internacionalista’
Apesar do fim das relações privilegiadas fundadas na 

comunhão política e ideológica com os países lusófo-
nos recém-independentes, que levaram muitos russos a 
estudar português, a língua e a cultura portuguesa con-
tinuam a interessar a públicos muito diversificados na 
Rússia pós-comunista. Um breve retrato feito a partir do 
depoimento do leitor do Instituto Camões em Moscovo, 
João Mendonça João, que fala também da sua activida-
de de divulgação do cinema lusófono na Rússia.
Isabel Ferreira apresenta o ‘Guardador de Memórias’ 

Canadá
A escritora angolana Isabel Ferreira apresentou o seu 

livro O Guardador de Memórias, a 4 e 5 de Março nas 
Universidades de Toronto e de York, no Canadá.
Fundo da Língua Portuguesa aprova envio de Profes-

sores para Angola
A primeira reunião do Fundo da Língua Portuguesa 

(FLP) decorreu ontem, dia 9 de Março, no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, tendo sido aprovado o Pro-
jecto “Saber Mais”, que define o enquadramento do en-
vio, já a partir deste mês, de 200 professores para Ango-
la. A coordenação e execução do Projecto “Saber Mais” 
estarão a cargo do Ministério da Educação de Angola 
(MEA) e do Instituto Português de Apoio ao Desenvol-
vimento (IPAD), tendo como destinatários professores e 
candidatos a professores do Ensino Secundário angola-
no e a população estudantil. 
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Cristina Branco quis cantar o tem-
po. Chamou Sérgio Godinho, Rui 

Veloso, Mário Laginha e muitos outros 
para lhe fazerem canções. Convidou 
Jorge Palma para um dueto. O resul-
tado chama-se “Kronos”, um disco de 
fado, mas não só, cheio de desafios e 
descobertas.

Por que escolheu o tempo como mote 
para este disco? 
Porque é cada vez mais importante. 

Apeteceu-me falar do tempo que não 
temos, da vida, no fundo. Depois de 11 
anos e dez discos, fazia sentido. 
Sérgio Godinho, Vitorino, Amélia 

Muge e José Mário Branco são alguns 
dos autores que trabalharam para este 
álbum. Como é que encontrou estes 

nomes?
Isso foi o mais fácil. (risos) Eles sempre 

fizeram parte
da minha discografia. São os autores 

que sempre ouvi,
que idolatro, quase. 
Quando se faz dez anos de carreira, 

presumo que se façam balanços... 
Eu faço um balanço com cada disco. 

Mas, de facto, é uma década. E, na vida 
que eu tenho, que é tão exaustiva e tão 
rápida, era importante olhar para trás, 
olhar para o que estava bem e o que es-
tava mal.
O que estava bem e o que estava 

mal?
Ui, não acabávamos...
O mais importante.
Uma coisa que estava mal é que, dentro 

da enorme humildade que tenho naquilo 
que faço, acabo por permitir ser coman-
dada. Isso não está correcto.
Essas pressões estão relacionadas com 

a indústria?
Por acaso, nesse aspecto não. Aí, feliz-

mente, tenho asas para voar. Foi a outros 
níveis, se calhar numa componente bas-
tante pessoal.
E o que é que estava bem?
Bem, estava o caminho. Eu pus em cau-

sa aquilo que era suposto fazer, que era, 
se calhar, estar no seu lugar
[Cristina Branco estudou Jornalismo].
Quando resolvi comunicar de outra ma-

neira, quando decidi que ia cantar, isso 
estava bem. 
O caminho discreto pelo qual optou 

estava bem ou mal?

Isso estava muito bem.
Não se arrepende de não se dar mais 

a mostrar?
Não é preciso. Quando sabemos o por-

quê das coisas, não precisamos de exibi-
lo.
Pergunto isto porque há pessoas que 

não conhecem Cristina Branco.
Não faço de propósito. Não gosto é de 

impor. 
É timidez ou falta de vocação para o 

exibicionismo?
É mesmo falta de vocação para o ma-

rketing. São características da minha per-
sonalidade, não vale a pena dar a volta 
ao texto.

Mas acha que perde alguma coisa 
com isso?
Se calhar perco... ou não. Perderei even-

tualmente exposição, venderei menos 
discos, mas depois há aquela gratificação 
de as pessoas que sabem que eu existo me 
acompanharem porque gostam mesmo.
Já falou dos autores com quem traba-

lhou. É um elenco de luxo. Deve sentir-
se nas nuvens...
Muito. Estou muito feliz. 
Apesar disso, “Kronos” foi o disco 

mais difícil da sua carreira? Foi. Foi 
cheio de contrariedades. A pessoa que es-
tava a arranjar estava gravemente doente, 
ou supostamente, porque depois não foi 
tão mau como pensávamos e ainda bem. 
Foi muito duro e tudo isso vai, com cer-
teza, reflectir-se no palco. Tudo o que eu 

cristina Branco: “amo e odeio aquilo que faço”
consigo na vida é com grande esforço.
Este disco tem fado mais alegre e me-

nos negro. Sempre rejeitou esse fado 
sofredor. Eu não o rejeito porque isso 
também é uma característica nossa.
Rejeita que seja só isso.
Isso rejeito. A minha música tem de fa-

lar de mim e da vida. Nem tudo são rosas, 
mas também nem tudo são dificuldades.
O seu fado é realmente diferente. Por-

quê?
É heterogéneo. Não sei se é diferente, é 

igual a mim.
 Quando falámos há uns tempos, no-

tei algum cansaço seu em relação a 
esta vida de saltimbanco. Mantém-se? 

Continua e adensa-se. (risos)
Como é que uma cantora que viaja 

tanto lida com isso? (pausa) Eu sei lá. 
É, no fundo, como estar na pontinha do 
precipício, fechar os olhos e deitar-me lá 
para baixo. Eu não me concebo a viver 
sem isto. Assim como não concebo viver 
sem uma componente familiar na minha 
vida. 
Há aí um conflito? Claro que sim. Eu 

costumo dizer que vivo entre o amor e o 
ódio naquilo que faço. Há uma dose de 
loucura nisto tudo. 
O conflito não se vê em palco.
 Aí é exultação, exorcismo. 
Como vive os instantes antes de en-

trar no palco?
É a correr constantemente para a casa de 

banho. (risos).
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coordEnado por João mEsQuita

cLassificação

1 - FC Porto                              48 
2 - Sporting                             44 
3 - Benfica                                 43 
4 - Sp. Braga                                  37 
5 - Nacional                                    36 
6 - Leixões                                 35 
7 - Marítimo                                       34 
8 - V. Guimarães                                    30 

9 - E. Amadora                                 27 
10 - Académica                               25 
11 - Naval                                 23 
12 - P. Ferreira                                 22 
13 - V. Setúbal                                 22 
14 - Trofense                                     18 
15 - Belenenses                                17 
16 - Rio Ave                                   17  

rEsuLtados
Sexta-feira (13 de Março)
P. Ferreira-Leixões                           4-0 
Sábado (14 de Março)
Benfica-V. Guimarães                   0-1 
Sporting-Rio Ave                          2-0 
Domingo (15 de Março)
Trofense-V. Setúbal                        0-1 
Belenenses-E. Amadora                2-2 
Sp. Braga-Académica                   1-1 
FC Porto-Naval                                   2-0 
Segunda-feira (16 de Março)
Nacional-Marítimo 1-1 

1ª LiGa - LiGa saGrEsBrEvEs

LiGa dE honra - LiGa vitaLis

rEsuLtados

G. Vicente 3 - 3 Gondomar  
Estoril 1 - 2 Santa Clara  

Olhanense 4 - 0 Portimonense  
Sp. Covilhã 2 - 3 U. Leiria  

Aves 2 - 2 Oliveirense  
Vizela 1 - 1 Freamunde  
Boavista 2 - 2 Feirense  
Varzim 1 - 0 Beira-Mar  

prÓxima Jornada

Freamunde - Varzim
Beira-Mar - Boavista

Feirense  - Aves
Oliveirense - Olhanense

Portimonense - G. Vicente
U. Leiria - Vizela

Santa Clara - Sp. Covilhã
Gondomar - Estoril

1-Olhanense   42
2-Santa Clara                                 41
3-U. Leiria                                    35
4-Feirense  34
5-G. Vicente                             32
6-Varzim  32
7-Estoril  31
8-Sp. Covilhã                                    31

9-Beira-Mar  28
10-Freamunde  28
11-Aves  28
12-Vizela  27
13-Portimonense  24 
14-Boavista  22
15-Oliveirense  20
16-Gondomar  16 

prÓxima Jornada
Sexta-feira (03 de Abril) 
Académica-Belenenses 20:30 
Sábado (04 de Abril) 
V. Guimarães-FC Porto 18:45 
Domingo (05 de Abril) 
Naval-P. Ferreira                         16:00  
Leixões-Sporting 16:00  
Marítimo-Trofense 16:00  
E. Amadora-Benfica              16:00  
V. Setúbal-Sp. Braga            16:00  
Segunda-feira (06 de Abril) 
Rio Ave-Nacional                    20:30  
* Hora de Portugal    ** Horas não oficiais

carLsBErG cup
Sporting 1-1 Benfica

 (2-3)
Grandes Penalidades

P.Ferreira 2-2 Est. Amadora
FC Porto 2-0 Est. Amadora

taça dE portuGaL
MEiAS-FiNAiS - PRiMEiRA MãO

1ª - Paris SG 0-0 Sp.Braga 
2ª - Sp.Braga 1-0 Paris SG

taça uEfa

Guardião Beto na lista de Queiroz
Carloz Queiroz já divulgou a lista de convocados para o embate com a Suécia, referente 

à qualificação para o Mundial’2010, e para o compromisso particular com a África 
do Sul. O guarda-redes Beto (Leixões) é a grande novidade na lista, uma vez que se estreia 
nos trabalhos da Seleção Nacional. Recorde-se que Portugal alinha no importante desafio 
com a turma sueca no Estádio do Dragão, dia 28 de Março às 20:45, defrontando no dia 
31 de Março, no Estádio Olímpico de Lausanne (20:45*) a equipa da África do Sul, país 

lucílio sob protecção devido 
a ameaças de morte
Os últimos dias não têm sido nada animadoros para 

Lucílio Baptista. O árbitro que dirigiu a final da 
Taça da Liga esteve fechado em casa, e recebeu ame-
aças de morte, pelo telefone e correio electrónico, por 
parte de anónimos, situação que deixou o juiz de Setú-
bal muito assustado.

sPorting demite-se dA 
direcção dA ligA
O Sporting consumou a saída 
da direcção da Liga, tal como, 
de resto, se esperava, na se-
quência da polémica gerada 
por uma má decisão arbitral 
de Lucílio Baptista, na final 
da Taça da Liga, entretanto 
assumida pelo próprio... sem 
pedido de desculpas ou qual-
quer outra medida. A saída 
da Liga é justificada pelo pre-
sidente leonino, Filipe Soares 
Franco, porque “a acção e 
reacção do árbitro e dos seus 
assistentes foram a gota de 
água que fez transbordar o 
copo, assim como o silêncio 
da Comissão de Arbitragem 
da Liga”. 

VArelA: Futuro 
drAgão mostrA-se 
todo-o-terreno
Os adeptos do FC Porto ti-
veram a oportunidade de ver 
Varela em acção, na primei-
ra mão das meias-finais da 
Taça de Portugal, com as 
cores do Estrela da Amado-
ra, depois de confirmada a 
sua contratação para as pró-
ximas cinco temporadas. 

João gABriel AcusA 
leões de Quererem 
condicionAr 
ArBitrAgem
O Benfica, na voz do seu 
director de comunicação, 
João Gabriel, abriu guerra 
ao Sporting, acusando-o de 
não saber perder e de querer 
pressionar a arbitragem para 
o que resta do campeonato. 
“O Benfica acompanhou sem 
surpresa, mas com muita 
paciência, toda a campanha 
que foi montada desde sába-
do à noite pela Direcção do 
Sporting, cujo único objectivo 
é o de condicionar o desem-
penho de quem tem respon-
sabilidades pela arbitragem 
até ao fim do campeonato. O 
Sporting quer garantir o se-
gundo lugar. O Benfica con-
tinua a pensar no primeiro 
lugar”, declarou.

210 mil euros Foi o 
custo de cAdA
golo de suAZo
A chegada de Suazo à Luz 
veio revestida de enorme 
esperança – tanto da parte 
da SAD, como da massa as-
sociativa –, mas a época do 
ponta-de-lança chega agora 
ao fim, face à lesão menis-
cal no joelho esquerdo. E o 
balanço da passagem do 
camisola 30 está longe de 
ser produtivo, principalmen-
te se tivermos em conta os 
elevados vencimentos do 
jogador.

selecção PortuguesA
Meireles: «Pensar mais na 
vitória e menos na exibição»
Para o médio do FC Porto, 
a exibição é secundária: 
“Em primeiro lugar, estamos 
preocupados em conquistar 
os três pontos neste jogo 
frente à Suécia. Já tivemos 
partidas em que jogámos 
bem e não conquistámos a 
vitória, por isso, agora, temos 
de pensar mais na obtenção 
dos três pontos do que na 
exibição”.

Moutinho na lista...
Gianfranco Zola, manager do West Ham, está de 

olho em João Moutinho, juntando-se assim à lon-
ga lista de técnicos da Premier League que gostariam 
de contar com o capitão leonino nas suas fileiras. A no-
tícia foi avançada pelo jornal britânico “People”, que 
descreve o médio do Sporting como um elemento que 
contribuiria para “aumentar a qualidade e a quantidade” 
do plantel dos “hammers”.

pais antónio:
«Tomaria a mesma decisão»
Pais António, o árbitro assistente que confirmou 

a Lucílio Baptista que o lateral Pedro Silva tinha 
mesmo cometido grande penalidade, durante o polémico 
Sporting-Benfica da final da Taça da Liga, abordou o 
caso. Para o juiz, se o lance tivesse lugar hoje, voltaria a 
decidir da mesma forma.

carLsBErG cup

lucílio Baptista entrega Taça da liga
Com uma boa dose de ironia e traves-

sura, o Benfica venceu a segunda edi-
ção da Carlsberg Cup. Este troféu não salva 
uma época, não apaga equívocos e defei-
tos acumulados noutras competições, mas 
permite a Quique Flores aliviar o ambiente 
depressivo criado pelos trambolhões e res-
pirar um pouco melhor, mesmo se o cami-
nho para esta conquista foi rasgado pelo 
apito de Lucílio Baptista. Sim, muito antes 
de Quim brilhar no desempate por grandes 
penalidades, condenando o Sporting a mais 
uma profunda frustração na carreira de 
tiro a onze metros da baliza – em cinco(!) 
decisões do género, só por uma vez sob o 
comando de Paulo Bento é que os verdes e 
brancos foram felizes –, coube ao árbitro... 
mal-amado pelos encarnados protagonizar 
um péssimo juízo: aos 73’, assinalou penál-
ti contra os leões por (inexistente) mão na 
bola de Pedro Silva – e, para enegrecer a 
mancha, teve de expulsar o lateral leonino 
por acumulação de cartões amarelos. Lu-
cílio, que no resto da lavra foi remediando 
por ter usado um critério uniforme, deixou-
se enrolar pelos protestos, fraquejou e foi 
pelo mais fácil. Uma mãozinha que Reyes 
aproveitou com categoria, batendo Tia-

go com um pontapé colocado. Depois da 
travessura, a ironia: outrora vaiado pelos 
adeptos por conta de falhas que custaram 
golos e pontos, Quim saiu em ombros do 
Estádio Algarve por ter parado três gran-
des penalidades – de Rochemback, Derlei 
e Postiga – na mesmíssima baliza onde, há 
um ano, Eduardo, então no Setúbal, assu-
miu o papel de herói para deixar os joga-
dores do Sporting cabisbaixos e lavados 
em lágrimas. Há mês e meio sem competir, 
Quim recebeu do seu treinador uma prova 
de confiança – e de coerência –, retribuin-
do com segurança nas intervenções reali-
zadas durante o tempo regulamentar e… 
resolvendo na hora da verdade. O jogo vi-
rou completamente no minuto 73, com o 
penálti fantasma a favorecer o Benfica. A 
partir daí, houve mais águia e menos leão. 
Durante uma dezena de minutos, a equipa 
de Paulo Bento andou descontrolada, ten-
tando reorganizar-se e reprimindo, a cus-
to, a revolta. Um sentimento que se pôde 
ler no rosto de Vukcevic, aos 76’, quando 
foi sacrificado para a entrada de um lateral 
(Abel). Que lhe doeria mais na alma: o erro 
do árbitro ou a substituição? Só ele pode 
responder...

anfitrião do Mundial 2010. Lista de convocados: Guarda-
Redes: Daniel Fernandes (Bochum), Eduardo (Sp. Braga) e 
Beto (Leixões). Defesas: Bruno Alves (FC Porto), Gonçalo 
Brandão (Siena), Pepe (Real Madrid), Ricardo Carvalho 
(Chelsea), Nélson (Bétis), Bosingwa (Chelsea) e Rolando 
(FC Porto). Médios: Deco (Chelsea), João Moutinho (Spor-
ting), Maniche (Atlético Madrid), Raúl Meireles (FC Por-
to), Duda (Málaga) e Tiago (Juventus). Avançados: Danny 
(Zenit), Simão (Atlético Madrid), Hugo Almeida (Werder 
Bremen), Nani (Manchester United) e Cristiano Ronaldo 
(Manchester United). *Hora de Portugal

EstrEia aBsoLuta para JoGo com suécia

prÓxima Jornada

1º - Nené (Nacional)            15 golos
2º - Baba (Marítimo)            10 golos
3º - Lucho (FC Porto)
       Liedson (Sporting)          9 golos
5º - William (P. Ferreira)
       Meyong (Sp. Braga)
       Hulk (FC Porto)              8 golos
8º - Cardozo (Benfica)
       Wesley (Leixões)            7 golos
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apito vErmELho

“Sou honesto, assumo o erro”
Descontente com o que aconteceu na final da Taça 

da Liga, entre Sporting e Benfica, sábado no Al-
garve, o árbitro Lucílio Baptista assumiu que errou no 
derby ao marcar a grande penalidade de Pedro Silva so-

bre Di María, lance que permitiu às águias empatarem o 
jogo. O juiz falou às 20 horas, no “Jornal da Noite”, da 
SIC, poucos minutos depois de Paulo Bento, treinador 
do Sporting, ter voltado a criticar a actuação de Lucílio 
Baptista, no “Jornal das 6”, da TVI 24.
“Estou aqui perante todos os adeptos para assumir um 

erro. Sou uma pessoa responsável e honesta. Não é arre-

pendimento, é uma análise de um erro que fiz”, afirmou 
Lucílio Baptista na SIC, justificando de seguida a sua 
atitude em campo. “O que eu vi ontem [sábado] foi o 
Di María a passar a bola por cima do Pedro Silva, que 
faz um movimento com o braço. Do local onde estava 
ficou a certeza de que a bola é jogada com o braço. Fui 
enganado pela trajectória da bola. Quando vejo o lance 
não tenho a menor dúvida de que é grande penalidade”, 
explicou o árbitro. Sobre a atitude de indisciplina de Pe-
dro Silva, que bateu com o peito no árbitro para mos-

trar o seu desagrado, Lucílio Baptista confessou que, no 
campo, não se “apercebeu da gravidade do incidente e 
não vai fazer parte do relatório”. 
Bento defende a verdade
De Paulo Bento, a grande penalidade assinalada no 

derby mereceu o rótulo de “inconsciente” por parte do 
treinador leonino. “Não consigo dizer se agiu com pre-
meditação. O que digo é que um erro que transformou 
todo o jogo não me parece ter sido cometido em cons-
ciência. Se tivesse a consciência tranquila, não teria 
pedido auxílio a mais ninguém”, afirmou Bento na TVI 
24. Após as suas declarações, Paulo Bento confessou 
que não teme ser punido. “Não tenho problema em ser 
castigado. Não vou abdicar da minha verdade”.




