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Todos os anos essa folia mobiliza a 
comunidade terceirense, do jovem 

ao idoso, que percorre as três dezenas 
de salões espalhados pela ilha Terceira. 
Aguardam pelas actuações, horas a fio, 
caso necessário, motivados pela alegria 
e boa disposição que os enredos trazem 
a cada história – critica social e política 
interpretada em tom de rima popular – 
predominam a graça e a piada genera-
lizadas –, por músicos e actores, depois 
de meses de ensaio e provas de vestuário 
nas costureiras. A lista deste ano reúne 
56 danças e bailinhos marcados essen-
cialmente pelo aparecimento de novas 
gerações – filhos e netos de antigos dan-

Danças e bailinhos
çarinos, músicos, mestres e puxadores 
de pandeiro que mostram entusiasmo em 
dar continuidade a essa grande manifes-
tação de teatro popular de Portugal.Apa-
rentemente, o entusiasmo vai crescendo 

não só a cada ano mas também a cada 
dia desta época que se quer recheada de 
coisas boas tanto quanto as mesas e os 
bares das Sociedades, um espaço privi-
legiado para provar coscorões, filhós e 
bifanas. Por isso, a importância da ver-
tente económica da festa. Das iguarias 
aos objectos de decoração e fantasias 
alusivas ao Carnaval, o ambiente cons-
trói-se com doses extra de trabalho, cor 
e imaginação. Muitos ou poucos projec-
tos, com mais ou menos qualidade, con-
forme as opiniões, é certo o público que 
não arreda literalmente o pé, à porta ou 
a meio do corredor, para viver, de perto, 
essas encenações teatrais.  

levam multidões aos salões

a césar o
que é de césar
Portugal país em destaque, convi-

dado como ícone da gastronomia 
e vinicultura de relevo mundial, não 
participou com um mísero cêntimo 
negro, no programa do “Festival 
Montréal en Lumière”. Participação 
nula sob todos os aspectos.
Tudo, absolutamente tudo, relacio-

nado com o calendário e as presenças 
dos chefes de cozinha e produtores 
de vinhos desta promoção excep-
cional do nome português, se fica a 
dever única e exclusivamente à per-
sistência, ao querer e ao paradigma 
principal de Carlos Ferreira. O ho-
mem, proprietário dos famosos Café 
Ferreira e Vasco da Gama, tem, para 
além das qualidades comerciais no 
seu domínio, um patriótico sentido 
da dignificação portuguesa.
No momento em que Portugal aban-

donou, incompreensivelmente, as 
negociações em curso com vista à 
realização deste importante certame, 
Carlos pegou no bordão de peregri-
no e prosseguiu caminho, evitando a 
vergonha da desistência do país cele-
brado como convidado de honra.
E, no fundo, seria uma bem parca 

participação do Governo Português. 
A exigência da organização do Fes-
tival, situava-se nuns magros 75 mil 
euros. Soma importante para qual-
quer privado, não deixa de ser uma 
gota de água num orçamento estatal, 
sobretudo, considerando que apesar 
da tão apregoada crise, continuarem 
as despesas loucas e indispensáveis, 
que envolvem centenas de milhões de 
euros. Tratava-se e trata-se, da digni-
ficação do nome português. E Portu-
gal perdeu o barco. E se não ficamos 
a ver navios, foi portanto pelo esforço 

MiSSa pelaS vÍTiMaS Da MaDeiRa: No pRóxiMo DoMiNgo, àS 11h30, haveRá, Na igReja De 
SaNTa cRuz, uMa celebRação poR ToDaS aS vÍTiMaS DaS iNuNDaçõeS Na MaDeiRa. a MiSSão 
De SaNTa cRuz apReSeNTa coNDolêNciaS a ToDa a coMuNiDaDe MaDeiReNSe De MoNTReal.
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ESPECiAL DA SEMANA 
Partida 18 de Julho regresso 30 de Agosto

Lisboa/Porto 1319.00$

Açores a 843.00$

O Papa em fátima partida garantida
8 de Maio regresso 23 de Maio.
Compare os nossos preços de Verão

Ao seu serviço: Paula Daniela Azevedo 
           Teresa Gaipo

licença do québec

rOMeirOs
O mestre dos Romeiros, Duarte Amaral, informa que as reuniões 
preparatórias terão lugar no domingo 14 de Março no salão da Igreja 
Nossa Senhora de Fátima, Laval, às 17h30; em Montreal às 15h00 no 
salão da Igreja Santa Cruz. Os interessados devem inscrever-se com 
antecedência para comparecer. Duarte Amaral 450-625-7053. Ve-
nha caminhar connosco na Romaria do Québec, sexta-feira Santa, 
2 de Abril, com partida da Igreja Nossa Senhora de Fátima, às 6h30, 
com chegada à Santa Cruz pelas 14h00.

programa de acção operacional
do cp ccp para o ano 2010
Considerando e articulando as funções do CP CCP, 

os trabalhos das Comissões Permanentes de Espe-
cialidade, o programa aprovado do Governo e os encon-
tros com o Senhor Presidente da República, o Senhor 
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, a 
Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades 
Portuguesas da AR e a Senhora Presidente do Instituto 
Camões, o Conselho Permanente reunido em Lisboa de 
27 a 29 de Janeiro, aprovou o seu Programa de Acção 
para 2010. Este programa é orientado por seis eixos ope-
racionais e para o qual pretende dar particular ênfase em 
articulação estreita com as Comissões Permanentes de 
Especialidade do CCP:
1.O CP CCP regista as garantias dadas pelo Senhor 

SECP e a Senhora Presidente do Instituto Camões, no 
sentido de confirmar a manutenção do eixo do Ensino 
da Língua Materna no quadro da nova estratégia da 
política de ensino de português no estrangeiro. Regista 
também a disponibilidade da Senhora Presidente do IC 
para que haja quatro reuniões de trabalho anuais com o 
CP CCP e a Comissão de Especialidade. Solicita-se a to-
dos os Conselheiros que acompanhem a implementação 
da nova estratégia do EPE junto dos responsáveis das 
missões diplomáticas, de forma a podermos transmitir as 
eventuais dificuldades encontradas na prossecução das 
garantias dadas em matéria de continuidade do ensino 
do português como língua materna junto das Comuni-
dades.
O CP CCP entende ser esta matéria prioritária de acom-

panhamento.
2.Acompanhar de perto a implementação do programa 

Netinvest que é uma das prioridades definidas pelo ac-
tual governo.
3.Acompanhar a prossecução do Programa Nacional 

do Ano Europeu de Combate à Pobreza e à Exclusão 
Social.
4.Acompanhar a prossecução das atribuições dadas 

pelo novo regulamento consular aos responsáveis das 

missões diplomáticas em matéria de promoção cultural, 
social, protecção ao cidadão, etc. Solicita-se a todos os 
Conselheiros que acompanhem a implementação das 
atribuições previstas no novo regulamento consular.
5.Apresentar propostas em matéria de reforço asso-

ciativo nas Comunidades, em particular na vertente de 
formação de jovens dirigentes que visem salvaguardar e 
renovar as estruturas associativas nas Comunidades. De 
igual modo, prosseguir esforços para que o CCP tenha 
representação no conselho de opinião da RTPi.
6.Prosseguir esforços para que a nova lei sobre o siste-

ma eleitoral referente às Comunidades contemple dispo-
sições que harmonizem a realização dos diversos actos 
eleitorais e que inclua disposições diversificadas que fa-
cilitem a participação eleitoral das Comunidades.
Também consideramos importantes as seguintes qua-

tro matérias: 1.Face à dificuldade apresentada pelo Se-
nhor Secretário de Estado, da efectiva implementação 
do Conselho da Juventude, o CP CCP envidará esforços 
para que o Senhor Secretário de Estado encontre solu-
ções viáveis para a representação da juventude.
2.O CP CCP continuará atento e desenvolverá esforços 

para que o relacionamento com o Gabinete de Ligação e 
os meios humanos e técnicos para o CCP e Conselheiros 
sejam efectivos.
3.O CP CCP considera que a perspectiva apresentada 

pelo Senhor Secretário de Estado das Comunidades Por-
tuguesas de que o CCP não terá dotação própria no Or-
çamento do MNE é inédita e grave. O CP CCP irá usar 
das suas competências e das possibilidades junto dos ór-
gãos de soberania para que a Lei n.º 66-A/2007, de 11 de 
Dezembro, seja respeitada e cumprida nesta matéria.
4.Estando prevista uma revisão constitucional em 

2011, o CP CCP, articulará com a sua Comissão da Es-
pecialidade e irá prosseguir a anterior reflexão do CCP 
no sentido da inclusão deste na próxima revisão. Este 
documento foi elaborado e aprovado na reunião do 
CP CCP realizada no dia 29 de Janeiro de 2010.

e a perseverança de Carlos Ferreira, que conseguiu 
desbloquear a situação, convencendo os produtores 
de vinho a reunir a soma exigida, ao mesmo tempo 
que assumem também as despesas das suas desloca-
ções. Deste modo, temos cá 18 representantes e 21 
reputados chefes gastronómicos, sendo estes últimos 
acolhidos por outros tantos restaurantes montrealen-
ses. É também a primeira vez que se reúnem tantos 
representantes de um só país no mesmo festival. To-
das as outras despesas ocasionadas na preparação e 
divulgação do evento, foram pagas pelo Carlos Fer-
reira.
Para ele, para além do aspecto comercial e turístico 

que envolve o Festival, será uma forma de mostrar a 
requintada cozinha portuguesa, libertando-a dos “cli-
chés” de país das sardinhas assadas, mesmo se, natu-
ralmente, é um respeitável prato tradicional bastante 
apreciado. Pensa igualmente que o Festival poderá 
lavar a Portugal um outro tipo de turismo, numa ver-
tente gastronómica para apreciadores, como acontece 
com outros países da Europa. Os contactos da popu-
lação canadiana com os chefes e representantes viní-
colas, conduzirão certamente sob o aspecto turístico, 
a uma procura da restauração de qualidade superior, 
nos diferentes pontos do nosso país. 
E isso, por si só, é importante.
Qual terá sido, então, o raciocínio (?) da nossa (des) 

governação, quando decidiu afastar-se do projecto? 
Incógnita. Um país que é capaz de pagar salários ir-

a césar o que é de césar
reais e chorudos prémios e pensões cumulativas aos 
amigos do regime, — num insultuoso desplante para 
com a população, — um país que encoraja a fraude 
pelos exemplos dados pelos seus administradores, 
que afirmam e pedem confiança apesar dos assaltos, 
do saque fiscal e da corrupção dos seus governan-
tes e autarcas, onde se confundem egos com deve-
res de Estado, onde se insiste na mentira e no culto 
da personalidade, onde se confunde a antiga dança 
popular da quadrilha, com um modo de governança, 
esse país, se tivesse dirigentes dignos e portadores 
de amor-próprio nacional, teria facilmente reunido 
os míseros setenta e cinco mil euros para participar 
condignamente num festival que enobrece o nome 
Português. Não o fez.
Temos sorte de pontualmente aparecerem verda-

deiros Portugueses como o Carlos Ferreira, a fazer 
mentir a asserção de que cada povo tem sempre o 
Governo que merece.
A dignidade do Povo Português está nas nossas 

mãos. A cada qual de exercer esse direito. 
Mas em Portugal, o povo, dá a impressão de des-

cansar durante o dia para melhor poder dormir de 
noite…
Nesta casa, que se esforça por descrever a verdade 

dos factos, sem preconceitos nem compadrios, deixa-
mos a Carlos Ferreira este testemunho de agradeci-
mentos, ao querermos dar a César o que é de César.

Raul Mesquita

Continuação da página 1

dia iNTerNaCiONal da MUlher
A Associação Portuguesa do Canadá organiza no sábado dia 6 de 
Março pelas 19h00 com um jantar, música e supresas. Venha celebrar 
o seu dia connosco. Para mais informações: Laura 450-449-8748; 
Suzete 514 593-5395.

1530 - Coroação de Carlos V, em Bolonha.
1582 - Gregório XIII estabelece o calendário gregoriano.
1607 - Estreia de “Orfeo”, ópera de Monteverdi, o primeiro “drama per 
musica” na base da ópera moderna, depois dos ensaios de Jacopo 
Peri e Giulio Caccini, no âmbito da Camerata Fiorentina.
1704 - Morre o compositor francês Marc Antoine Charpentier, nome 
maior da oratória Barroca.
1777 - Morre o rei D. José. Começa o reinado de D. Maria I.
1786 - Morre Wilhelm Grimm, filólogo e escritor alemão, autor, com o 
irmão Jacob, dos “Contos de Grimm”.
1821 - Independência do México.
1842 - É proclamada a restauração da Carta Constitucional, no Porto. 
D. Maria II entrega o Governo ao duque da Terceira.
1843 - Nasce Teófilo Braga, escritor, filólogo e político português.
1891 - É promulgada a primeira Constituição do Brasil.
1891 - Nasce o ator Ernestino Augusto Costa, Costinha, nome deter-
minante para o teatro português de Revista.
1895 - Começa a Guerra da Independência de Cuba, liderada por 
José Marti.
1901 - A Igreja Ortodoxa excomunga o escritor russo Leon Tolstoi, au-
tor de “Guerra e Paz”.
1903 - Os EUA adquirem a base naval de Guantanamo, em Cuba.
1912 - António José de Almeida funda o Partido Evolucionista. Divide-
se o Movimento Republicano.
1927 - Nasce David Mourão-Ferreira, escritor e pedagogo, autor de 
“Entre a Sombra e o Corpo” e de “Um Amor Feliz”.
1935 - A ditadura do Estado Novo determina a criação do Conselho 
Técnico Corporativo do Comércio e da Indústria, para controlo da ac-
tividade económica.
1977 - O presidente dos EUA James Carter reduz o auxílio à Argen-
tina, Uruguai e Etiópia, pelas violações dos direitos humanos nestes 
países.
1991 - Guerra do Golfo. Começa a ofensiva terrestre das forças alia-
das contra as tropas iraquianas no Kuwait, às 01:28, hora de Lisboa, 
com o avanço de um milhão de soldados e dez mil blindados.
1995 - Conferência Internacional de doadores para Angola, em Ge-
nebra. As promessas de ajuda à recuperação do país sobem a 171 
milhões de dólares.
2002 - Morre o dramaturgo e pedagogo inglês de origem húngara Mar-
tin Esslin, 83 anos.
2003 - O Comissário Europeu de Justiça e Interior António Vitorino 
é condecorado com a Grã Cruz de São Raimundo de Penhafort, do 
Estado espanhol. Timor-Leste toma o lugar de 115º Estado membro 
do Movimento dos Não-Alinhados.

“Mal haja a noite assassina e quem domina sem nos vencer”. 
José Afonso (1929-87), músico e poeta português.

Recebido
da conselheira 

Clementina Santos
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Os clérigos que pecaram terão de 
admitir a culpa pelos seus actos 

abomináveis”, afirmou o secretário 
de Estado do Vaticano, cardeal Tar-
cisio Bertone, pouco antes do início 
da reunião do Papa Bento XVI com 
bispos irlandeses, no passado dia 
15 em Roma. O Sumo Pontífice da 
Igreja Católica recebeu os prelados 
na sequência do escândalo de abusos 
sexuais cometidos por membros do 
clero irlandês sobre crianças, e que 
foram encobertos ao longo de déca-
das.
A anteceder o encontro com o Santo 

Padre, o cardeal Bertone celebrou a 
eucaristia na Basílica de São Pedro, e 
durante a homilia referiu-se ao escân-
dalo de pedofilia que abalou a Irlanda. 
“Sim, as tempestades provocam medo, 
sobretudo aquelas que balançam a 
barca da Igreja por causa dos pecados 
dos seus membros”, referiu o número 
2 do Vaticano, acrescentando que a 
misericórdia de Deus pode “retirar al-
guém do mais profundo abismo”, mas 
“apenas se o pecador reconhecer a sua 
culpa na verdade completa”. O cardeal 
reconheceu que estes julgamentos são 
“naturalmente mais duros e mais humi-
lhantes”, em especial quando “homens 
da Igreja” estão envolvidos em “actos 
tão abomináveis”.
O encontro, o primeiro do género no 

Vaticano em oito anos, visa discutir um 
plano de acção para fazer face à grave 
situação gerada pelos abusos sexuais, 
e pode levar à resignação de mais pre-
lados. Recorde-se que quatro bispos 
resignaram na sequência do escândalo, 
tendo o Papa para já aceitado apenas 
um desses pedidos.
De recordar ainda que grupos de víti-

mas de abusos sexuais anunciaram que 
vão exigir indemnizações, que podem 
vir a abrir uma grave crise financeira na 
Igreja da Irlanda.

MAIS DE CEM VÍTIMAS
EM COLÉGIO ALEMÃO
O reitor de um colégio jesuíta de Ber-

lim, Klaus Mertes, admitiu ontem que 
o número de vítimas de abusos sexuais 
na instituição poderá ser muito mais 
elevado do que se julgava, atingindo 
mais de uma centena. Até agora, eram 
conhecidos trinta casos de pedofilia, 
alegadamente praticados por dois pa-
dres, professores do colégio, nas dé-
cadas de 70 e 80, mas a dimensão do 
escândalo “parece ser muito maior”, 
disse o reitor, que denunciou os abusos 
em Janeiro, enviando uma carta com 
um pedido de desculpa a cerca de 600 
alunos.
Nota: Em várias partes do mundo, 

perto de nós também, conhecem-se ca-
sos deste tipo. Por vezes a dificuldade 
está em fazer compreender as teste-
munhas principais de os denunciar. E 
é importante que se decidam fazê-lo. 
Procurando evitar outras repetições. 
Questão de consciência.

NOTÍCIAS

Breves “padres deverãO adMiTir aBUsOs”

vaticano: bento xvi recebe 
bispos irlandeses após
escândalo de pedofilia

PORTUGUêS VAi
REPRESENTAR A
UE NOS EUA
A Comissão Europeia no-
meou João Vale de Almei-
da para o primeiro cargo de 
embaixador da União Euro-
peia nos Estados Unidos. 
Vale de Almeida disse que 
“o lugar é de primeira im-
portância, de grande relevo 
na representação externa 
europeia” e que este é “um 
sinal claro de empenha-
mento” da UE na relação 
com os EUA.

há fome em portugal
Há fome em Portugal, afirma um estudo apresen-

tado na semana passada pela Jerónimo Martins. 
Ao contrário do que acontecia no passado, onde o 
interior era mais penalizado, este estudo coloca o 
eixo Caminha-Gaia, Vila da Feira e Setúbal como os 
principais pólos de pobreza. Ao apresentar o estudo, 
Pedro Soares dos Santos, acrescentou que o País está 
triste e inseguro quanto ao futuro.
Ben Zander falou recentemente no Porto sobre o 

Mundo das Possibilidades em oposição à Espiral do 
Pessimismo. O País mergulhou nesta espiral, será 
possível descobrir novas possibilidades?

ESTACiONAR é
MAiS fáCiL
O novo dispositivo recar-
regável da EMEL está à 
venda a partir de ontem. 
O SmartPark permite que 
o condutor pague o es-
tacionamento através de 
um aparelho portátil pré-
comprado, que custa €32, 
e que guarda no interior 
do veículo. O serviço tem 
já tem 500 pedidos de pré-
reserva.

SOLDADOS DA
NATO MORTOS
AFEGANISTÃO. Dois mili-
tares membros da NATO 
foram mortos sábado em 
dois incidentes separa-
dos, um no Leste do país 
e o outro no Sul, revelou a 
Aliança Atlântica sem pre-
cisar nacionalidades.

ONU ENqUANTO
fOR PRECiSO
A missão de manutenção 
de paz das Nações Unidas 
deve ficar “os anos que 
forem precisos”, defendeu 
ontem o especialista Car-
los Gaspar, a propósito do 
prolongamento anunciado 
na sexta-feira.

SUBiDA NãO
é iMiNENTE
O presidente da Reserva 
Federal dos EUA deverá 
assegurar esta semana 
que a subida nos juros não 
está iminente, uma vez 
que o mercado de trabalho 
continua em grandes difi-
culdades.

Dezasseis anos para 
homem que matou 
companheiro
O Tribunal de Pombal condenou esta segunda-

feira Paulo Figueiredo a 16 anos de prisão 
pelo homicídio do seu companheiro, em Abril de 
2009, no Carriço, em Pombal.
A juíza presidente do colectivo, Maria João Velez, 

deu como provados todos os crimes de que estava 
acusado o arguido: homicídio qualificado e detenção 
de arma proibida. “A vítima chegou a casa por vol-
ta das 00h20, após o trabalho e entrou pela gara-
gem, onde se envolveu fisicamente com o arguido”, 
referiu a juíza, durante a leitura do acórdão. Maria 
João Velez considerou que ficou provado que Paulo 
Figueiredo, de 43 anos, disparou uma “pistola semi-
automática atingindo a vítima na mão esquerda”. A 
seguir, “levou o companheiro para o quintal, que fica 
a cerca de 30 metros da habitação, e deu-lhe um tiro 
na cabeça”. A magistrada deu ainda como provado 
que o arguido tentou esconder o crime, “encenou um 
cenário de assalto” e abandonou a vítima amorda-
çada e amarrada. “Escondeu a arma debaixo de uns 
plásticos num pinhal e telefonou à irmã da vítima”, 
referiu Maria João Velez. O colectivo entendeu que 
Paulo Figueiredo, “agiu com intenção de tirar a vida 
do companheiro”, com quem vivia em união de facto 
há oito meses, “fez uma encenação dos factos” e fê-
lo “de livre vontade consciente de que era um com-
panheiro punido por lei”. Paulo Figueiredo foi ainda 
condenado a pagar indemnizações ao filho da vítima, 
no valor de 89.240 euros, aos pais e à irmã, no total 
de 31 mil euros e as custas do funeral.
Durante o julgamento, o arguido não quis prestar 

declarações em tribunal, guardando em silêncio os 
motivos pelos quais assassinou o companheiro. Madeira: água imprópria

para consumo em Santana
A Câmara de Santana, na ilha da 

Madeira, anunciou esta segunda-
feira que a água nas fregue-
sias do Faial e São Roque do 
Faial se encontra imprópria 
para consumo humano, uma 
situação que, segundo a au-
tarquia, deverá estar resolvida 
na quinta-feira.
‘Na sequência das intempé-

ries que assolaram a região 
verificou-se falhas no forne-
cimento de água potável nas 
freguesias do Faial e São Roque do 
Faial’,  alertou a autarquia em comu-
nicado.  

Apesar de ter sido restabelecida a li-
gação da rede de água, verificou-se  

que ainda não se encontra 
própria para consumo nas 
seguintes localidades:  Fajã 
Grande, Fajã da Murta, Li-
moeiro, Cruzinhas, Lombo 
de Cima, Lombo de  Baixo, 
Penha de Águia, Moinhos e 
Longueira, no Faial; e Fajã do 
Centro Gordo,  em São Roque 
do Faial.  
Segundo o último balanço do 

Governo Regional da Madeira, o tem-
poral  que no sábado passado atingiu a 
região causou pelo menos 42 mortos.  

BATE NA MULHER
DURANTE 14 ANOS
O pesadelo de Ana M., 39 
anos, só acabou em Maio 
de 2008, quando deci-
diu colocar um ponto final 
numa relação de 14 anos, 
marcada por agressões 
físicas e psicológicas so-
bre ela e cinco filhos me-
nores. O ex-companheiro, 
um alcoólico de 32 anos, 
vai começar a ser julgado 
amanhã no Tribunal de 
Almeirim pelos crimes de 
maus-tratos, violência do-
méstica e dano.
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uma espiral de
dívidas espreita o canadá

o frade andré será
canonizado a 17 de outubro

faleceu o último veterano
canadiano da 1ª guerra mundial

os americanos
preferem o canadá

O governo federal arrisca cair numa 
espiral de dívidas da qual poderá 

dificilmente sair se não adoptar medidas 
de austeridade para ter conta do envelhe-
cimento da população. Estas medidas são 
simples: é necessário aumentar as taxas 
e os impostos ou reduzir as despesas de 
maneira sensível, ou ainda adoptar uma 
combinação destas duas medidas, consi-
dera o director parlamentar do orçamento, 
Kevin Page, num relatório tornado públi-
co. É a primeira vez que se tenta calibrar 
o impacto das mudanças demográficas 
sobre as finanças do Canadá. E o retra-
to que elabora o senhor Page sobre um 
período de 75 anos é sombrio. De acor-
do com certos analistas, é um verdadeiro 
grito de alarme que não pode passar sob 
silêncio. Nos próximos anos, uma pro-

porção crescente de Canadianos chegará 
à idade da reforma ao mesmo tempo que 
a base fiscal do Estado diminuirá, devido 
ao número decrescente de trabalhadores, 
no momento em que os programas sociais 
como a saúde e as prestações aos idosos 
custarão mais caro, precisamente para 
responder às necessidades de uma popu-
lação envelhecida. Actualmente, contam-
se cinco trabalhadores activos para cada 
Canadiano reformado. Este rácio cairá a 
2,5 trabalhadores para cada reformado a 
partir de 2030, na sequência da passagem 
importante dos baby-boomers à reforma. 
Se nada for feito, a dívida do governo fe-
deral passaria de 33,8% do PIB em 2013-
2014 a 100% em 2050-2051, e poderia 
frisar os 365% em 2084-2085, de acordo 
com os cálculos do senhor Page.

O Frei André será canonizado pelo 
papa Bento XVI a 17 de Outubro. 

A confirmação veio do Vaticano no fim 
de uma reunião de cardeais. Uma peti-
ção de 10 milhões de pessoas e um pro-
cesso de 4000 páginas defendiam há dé-
cadas a canonização de Frei André. Para 
que seja consentida, era necessário atri-
buir-lhe uma cura miraculosa desde o 
seu falecimento, ocorrido em 1937. Em 
conferência de imprensa no Oratório St-
Joseph, o monge Jean-Pierre Aumont, 
superior provincial da Congregação 
Sainte-Croix, sublinhou que o nome da 
pessoa conhecida miraculosa não podia 

ser revelado, querendo a sua família o 
anonimato. A notícia da canonização do 
Frei André “é uma real fonte de orgulho 
para a nossa congregação e convida-
nos a pôr os nossos passos no seus”, 
declarou o monge Aumont. O Monse-
nhor Jean-Claude Turcotte também se 
congratulou pela notícia e reiterou a sua 
admiração para “este homem muito hu-
milde, nascido numa família pobre, que 
perdeu os seus pais muito jovem, que 
teve de exilar-se aos Estados Unidos 
para trabalhar nas fábricas de fiações 
de algodão da Nova-Inglaterra, antes 
de mais tarde se dedicar à religião”.

O último Canadiano a ter servido du-
rante a Primeira Guerra mundial, 

John Babcock, morreu quinta-feira, 
anunciou o escritório do primeiro-mi-
nistro Stephen Harper. Nenhum detalhe 
acerca do falecimento do senhor Babco-
ck foi tornado público, mas teria feito 
110 anos este Verão. O primeiro-minis-
tro Harper indicou através de comunica-
do que o falecimento de John Babcock 
marca o fim de uma era. O Canadá chora 
a morte da geração que afirmou a nossa 
independência sobre a cena mundial, 
disse o primeiro-ministro. Por sua par-
te, a governadora-geral, Michaëlle Jean, 
disse desejar que as proezas e o exemplo 
de Babcock possam inspirar as gerações 
futuras a servir o seu país. John Babco-
ck tinha-se juntado ao 146º Batalhão 
do Corpo expedicionário canadiano em 
Sydenham, próximo de Kingston, em 
Ontário, com 15 anos de idade. Alguns 

meses depois, desembarcou na Inglater-
ra, onde serviu nos batalhões de reserva. 
Em 1917, foi afectado no Boys Battalion 
(também chamado o Young Soldiers 
Battalion) esperando ter atingido a ida-
de necessária para poder servir na linha 
de guerra, mas a guerra terminou antes. 
Babcock emigrou seguidamente para os 
Estados Unidos onde serviu no exército 
americano de 1921 a 1924. John Bab-
cock e a sua esposa Dorothy habitavam 
Spokane, no Estado de Washington. O 
ministério dos Antigos combatentes do 
Canadá tinha-lhe concedido, em 2008, 
a menção elogiosa, uma distinção apre-
sentada às pessoas que contribuíram 
para o bem-estar dos antigos combaten-
tes e a memória das suas contribuições. 
Mais de 650.000 Canadianos serviram 
durante a Primeira Guerra mundial, de 
1914 a 1918, dos quais, mais de 66.000 
perderam a vida.

O Canadá encontra-se uma vez mais 
em cabeça de lista dos países pre-

feridos pelos Americanos, de acordo 
com uma recente sondagem Gallup. 
A firma sondou uma centena de Ame-
ricanos sobre a sua impressão dos 20 
países que estão nos noticiários. Sur-
ge que 90% dos Americanos têm uma 
percepção favorável do Canadá. Este 
é seguido pela Grã-Bretanha, Alema-
nha, Japão e Israel. Ano após ano, os 
Canadianos e os Britânicos dominam a 
classificação, faz observar Lydia Saad, 
editora principal para Gallup. “São 
os dois aliados maioritariamente an-
glófonos com os quais os Americanos 

sentem uma verdadeira relação de pa-
rentesco, e têm conjuntamente várias 
relações históricas”. Mal-amados por 
excelência está o Irão, com 85% de 
opiniões desfavoráveis. A Coreia do 
Norte, o Afeganistão, a Autoridade pa-
lestina (considerada como um país para 
o objectivo da sondagem), o Iémen e o 
Irão estão na sua companhia no pelo-
tão final. Facto a notar, o México, que 
é signatário, como o Canadá, do Acor-
do de comércio livre norte-americano 
(ALENA), situa-se pelo meio… Um 
pouco mais de Americanos têm uma 
percepção favorável do México que os 
que têm uma opinião desfavorável.
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Isto é verdadeiramente estar à má hora no mau 
lugar, quando uns bombeiros da Califórnia esta-

vam a analisar os desgastes dos últimos fogos de flo-
resta, encontraram um corpo com fato de mergulhar, 

garrafas de oxigénio e máscara… De onde saiu esse 
mergulhador? Foi então que se lembraram que para 
combater os incêndios, usaram helicópteros equipa-
dos com enormes baldes que mergulhavam no mar e 
traziam a água para vazá-los na ajuda a apagar os fo-
gos. Numa destas viagens, o mergulhador foi “pesca-

do”, se podemos dizer desta maneira, e lançado com 
a água no meio do fogo..
Esta também não lembrava ao diabo… Uma cente-

na de ortodoxos russos foram intoxicados e hospitali-
zados por terem bebido água benzida – quem diria –, 
durante as festas da Epifania na Irkoutsk.
Tudo se moderniza,  os serviços funerários também. 

Já há um serviço de visitas via a Internet. Vocês nem 
precisam se deslocar ao salão, o pobre de Cristo pode 
ser visto no seu computador. Depois da mota e do 
computador... Será que se pode enviar um “email’ ao 
falecido...
Queria terminar com uma maravilha da natureza. 

Os Açores são considerados como um jardim de Por-
tugal, assim reza a cantiga, “Aos Açores tão bonitos/ 
como tu não há igual/ Arquipélago colorido / um jar-
dim de Portugal”… Estas lindas flores que nascem de 
um muro junto à ribeira da cidade da Ribeira Grande, 
dá para ver a Igreja do Senhor dos Passos, tirado no 
passado mês de Agosto e um louvar a 
Deus. Só nos Açores... Só nos Açores.
Mensagem aos amantes de motas... 

Estou a organizar uma viagem à Flori-
da, Daytona para fins de Maio ou prin-
cípio de Junho...

José de Sousa

VArIeDADe
aGOra COM a radiOCirUrGia

Mais esperança
de vida
No dia 2 de Março próximo, vou ser submetido a 

uma forma nova de tratamento em virtude do apa-
recimento de mais dois cancros no cérebro - um relati-
vamente pequeno ainda e outro já com 2 cm.
Foi algo completamente inesperado, pelo menos para 

mim, e que me deixou bastante decepcionado e desa-
nimado, na medida em que tenho reagido de forma 
muita positiva aos tratamentos, tudo indicando que a 
doença estava dormente e/ou estável nos pulmões, es-
tômado e cérebro.
Fomos de facto todos apanhados de surpresa, e foi 

preciso que eu, à falta do resultado do TAC (tomo-
grafia computadorizada) que me tiraram à cabeça em 
novembro de 2009, tivesse perguntado por ele a uma 
pessoa amiga que trabalha na unidade hospitalar onde 
estou a ser tratado.
Na próxima vez que me encontrei com a minha on-

cologista, o meu filho chamou à atenção para tal con-
trariedade e lapso. A médica consultou prontamente o 
computador; logo ficando a saber que realmente tinha 
havido uma alteração, para pior, no meu estado de saú-
de, evolução essa comparada entre o referido TAC de 
novembro e o do mês de maio anterior.
Verdade se diga, logo a médica me falou do novo tra-

tamento actual, Radiocirurgia, para tal me referindo a 
um especialista daquela nova tecnologia. Acto contí-
nuo, foi logo agendado um exame IRM (imagem de 
ressonância magnética), que confirmou a existência 
das referidas células cancerosas. Depois, nova consul-
ta no departamento de Radioterapia, onde me fizeram 
um molde à cabeça, para assegurar que fique comple-
tamente imobilizada enquanto estiver na mesa a rece-
ber o tratamento, no Hospital Notre-Dame, desta cida-
de. Estive, pois, cerca de três meses com a doença em 
progressão, sem que ninguém soubesse ou desconfias-
se, porque realmente houve negligência ou omissão na 
leitura do resultado encontrado no dito TAC.
É por essa e por outras que costumo dizer que a ciên-

cia poderá estar cada vez mais adiantada, que tenha-
mos muita fé e coragem, mas que um pouco de sorte 
nunca fez mal a ninguém. Pensando bem, realmente 
tenho andado desde há alguns meses com a falta de 
equilíbrio, mas nunca atribuí tal facto a qualquer coisa 
de anormal que estivesse a acontecer. A médica tam-
bém nunca se pronunciou a esse aspecto, pois tal como 
eu, terá erroneamenete assumido que era devido aos 
efeitos do tratamento quimioterapêutico. Dessa nova 
tecnologia, a Radiocirurgia, nasceu o robô que me vai 
agora tratar, de nome “CyberKnife”, ou faca (bisturi) 
cibernética, de que o Centro Hospitalar da Universida-
de de Montreal foi o primeiro no Canadá a adquiri-lo.
Quanto à Rádiocirurgia (vi há dias esse nome ilus-

trado na fachada de um departamento do Hospital 
do Funchal, Madeira), é a tecnologia inovadora pre-
sentemente usada no tratamento de uma variedade 
de tecidos humanos, desde a pele até às células mais 
interiores, numa operação em que são usadas ondas 
radiofónicas em vez do bisturi.
A vantagem desta forma de tratamento para o uten-

te, é, entre várias, a de que, por exemplo, as ondas de 
baixa temperatura usadas com a radiocirurgia, não 
queimarem os tecidos como sucede com o tratamento 
à base de electrocirurgia.
A ver vamos, pois nada mais me resta do que experi-

mentar tudo o que me puserem pela frente. E se posso 
ser um pouco irónico, veremos quem é mais teimoso!

António Vallacorba

Rasto de destruição
O forte temporal causou um rasto de destruição no 

Curral das Freiras.
As inúmeras derrocadas verificadas deixaram a fre-

guesia isolada por um dia. Só sensivelmente a meio 
da tarde de domingo é que as ligações foram restabe-
lecidas com a retirada de pedras e lama que obstruí-
am a estrada de acesso em vários pontos.
À hora a que a nossa equipa de reportagem se des-

locou àquela freguesia, o cenário era dantesco e as li-
gações ainda estavam encerradas. Logo à entrada do 
túnel, toneladas de pedras, lama e entulho impediam 
a circulação automóvel. A nossa equipa de reporta-
gem, à semelhança de outras pessoas que pretendiam 
ir para o Curral, foi transportada até à entrada do 

túnel no balde de uma escavadora que efectuava os 
trabalhos de limpeza. O resto do percurso foi feito a 
pé, num túnel completamente às escuras, cruzando-
nos com pessoas que iam e vinham a pé do Curral, na 
tentativa de comunicar com o exterior.
À saída do túnel, já no Curral das Freiras, logo nos 

apercebemos que as comunicações por telefone eram 
impossíveis, o que nos fazia perceber a angústia sen-
tida pelos habitantes locais.
Logo no início da freguesia uma grande derrocada 

já fazia adivinhar o cenário que iríamos encontrar 
pela frente repetidas vezes.

No início da descida encontrámos um grupo de 
professores que foram a pé buscar duas docentes da 
escola do Curral, que se encontravam retidas na fre-
guesia e angustiadas por não poderem contactar com 
as famílias (do exterior).
À medida que fomos descendo, eram visíveis os es-

tragos causados em várias habitações, algumas delas 
em risco de ruir, carros destruídos, estradas cortadas 
pelas enxurradas, árvores no meio da via, postes de 
electricidade derrubados. Em vários pontos, máqui-
nas escavadoras procediam a trabalhos de limpeza, 
enquanto que os populares arregaçavam as mangas 
para reparar os danos causados nas suas proprieda-
des. Abaixo da Igreja, as dificuldades em transitar 
na estrada obrigavam os habitantes dos sítios mais 
abaixo, e nós também, a passar por uma encosta, 
pelo meio das árvores. Chegados novamente à estra-
da, à medida que avançávamos, as pessoas iam-nos 
dando conta dos momentos de pânico vividos e das 
necessidades que tinham. No Sítio da Murteira, por 
exemplo, diziam-nos que não havia água, luz, telefo-
ne nem internet.
No fim da freguesia, entre a ribeira e a Seara Velha 

de Cima, a estrada estava completamente arrasada e 
várias casas foram engolidas pelas enxurradas, sendo 
que os moradores iam relatando o terror que sentiram 
e a mágoa por perderem os seus bens.
No caminho de regresso, já próximo do final da tar-

de, continuavam os trabalhos de limpeza. Num dos 
locais, o próprio presidente da Junta de Freguesia 
também ajudava nas operações, de moto-serra em 
punho, tentando desimpedir a estrada.
Naquele momento, Adelino Santos lamentou as 

vítimas que o temporal fez na freguesia e afirmou 
que “estamos fazendo o possível para poder resol-
ver as situações”, nomeadamente desimpedir as es-
tradas para permitir a circulação. Referiu também 
que houve algumas casas afectadas e sublinhou que 
avizinham-se muitos dias de trabalhos de limpeza e 
de recuperação.

Jornal da Madeira

coisas do corisco
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Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligen-
te, Prático. Amor: Não esconda os sentimentos. Liberte 
aquilo que sente e mostre a pessoa maravilhosa que é.
Saúde: Faça mais exercício físico. Está a ganhar peso a 
mais. Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de 

tomar qualquer decisão que envolva mudanças no plano profissional.
Número da Sorte: 78 Números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade. Amor: Não vá atrás das aparências, pois elas 
muitas vezes enganam. Seja mais consciente e pondera-
do nas suas atitudes. Saúde: Coma muito salmão para 
baixar o colesterol. Dinheiro: Encontra-se numa boa 

fase, dê asas às suas ideias! Os seus superiores irão apreciá-las.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 03, 11, 19, 25, 29, 30

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. 
Amor: Cuidado com os falsos amigos. Não seja tão ingé-
nuo com quem não conhece bem. Saúde: Aconselha-se 
uma dieta para prevenir o aumento dos valores de coles-
terol. Dinheiro: Está a passar por um momento positivo 

neste campo da sua vida, aproveite-o para progredir profissionalmente.
Número da Sorte: 46
Números da Semana: 19, 26, 30, 32, 36, 39

Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito. Amor: Se der ouvidos a tercei-
ros poderá sair prejudicado na sua relação amorosa.
Saúde: Procure descansar as oito horas necessárias 
para o seu bem-estar físico e espiritual.

Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que a sua conta bancária 
permite.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 05, 09, 17, 33, 42, 47

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem 
a seu lado, seja mais compreensivo e aprenda a ouvir.
Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a 
sua circulação sanguínea ficará bem mais activa.

Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a 
precisar de um dinheiro extra.
Número da Sorte: 18
Números da Semana: 08, 10, 22, 31, 44, 49

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. 
Amor: Não deixe que a rotina tome conta da sua relação 
e use e abuse da criatividade. Saúde: Cuide mais da sua 
saúde espiritual cultivando pensamentos positivos.
Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente 

pode, não se esqueça das contas que tem por pagar.
Número da Sorte: 3 Números da Semana: 02, 08, 11, 28, 40, 42

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Co-
ragem e Justiça. Amor: Aposte tudo na sua relação, pois 
ela proporcionar-lhe-á momentos inesquecíveis. Saúde: 
Não se desleixe e cuide de si, invista na sua imagem.
Dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o seu di-

nheiro, não desperdice sem ter noção daquilo que gasta e em que 
gasta.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 07, 19, 23, 42, 43, 48

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera.
Amor: Este é um bom período para conquistas amoro-
sas, use e abuse do seu charme pois ele arrebatará mui-
tos corações.

Saúde: Anda com o sistema respiratório fragilizado, seja prudente e 
proteja a sua garganta. 
Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu local de tra-
balho, esteja atento e seja receptivo à mudança.
Número da Sorte: 49 Números da Semana: 02, 04, 22, 36, 47, 48

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: Altura de harmonia e muita paz 
a nível amoroso, aproveite-a em pleno. 
Saúde: Pratique exercício físico e faça uma alimentação 
mais equilibrada. Dinheiro: Seja mais prudente na forma 

como gere as suas economias.
Número da Sorte: 2 Números da Semana: 03, 24, 29, 33, 38, 40

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de 
Oportunidades. Amor: Partilhe a boa disposição que o 
invade com quem o rodeia. 
Saúde: tenha mais cuidados com os rins, beba muita 
água. Dinheiro: É possível que venha a obter aquela pro-

moção que tanto esperava.
Número da Sorte: 24 Números da Semana: 04, 11, 17, 19, 25, 29

Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso.
Amor: Poderá vir a ter uma zanga com um familiar, mas 
não se preocupe que tudo se resolverá.
Saúde: Cuidado com as mudanças bruscas de tempera-
tura, pois o seu sistema imunitário anda muito frágil.

Dinheiro: Seja prudente na forma como administra a sua conta ban-
cária.
Número da Sorte: 27 Números da Semana: 05, 17, 22, 33, 45, 49

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa 
Melancolia, Separação. Amor: Ponha de parte essa sua 
mania de ser o mais importante, deixe que o amor invada 
o seu coração, aproveite o romantismo.

Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos.
Dinheiro: Boa altura para comprar aquela peça de vestuário de que 
tanto gosta, invista mais em si pois bem merece.
Número da Sorte: 63 Números da Semana: 02, 08, 11, 25, 29, 33

CrÓNICA

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)

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)

ESCORPiãO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Joel Neto

MUiTO BONs sOMOs Nós

adeus, lusitânia
O primeiro jogo de futebol a que eu assisti ao vivo 

foi um Lusitânia-Angrense, decorria talvez o 
ano de 1981 e sentiam-se ainda, um pouco por toda 
a ilha, os ecos do terramoto que nos dizimara no ano 
anterior. Não tenho na memória todos os pormenores 
desse acontecimento épico, mas sei que comi amen-
doins, que me passeei entre a bancada, o peão e a 
cabeceira Poente do Campo de Jogos de Angra do 
Heroísmo, onde os automóveis eram estacionados 
mesmo atrás da baliza para as senhoras poderem es-
preitar a festa enquanto faziam renda – e que o Lusi-
tânia venceu, depois um guedelhudo do meio campo 
do Angrense ter tentado expulsar o árbitro (não me 
peçam para explicar), acabando ele próprio expulso, 
com dramáticas consequências para a resistência da 
sua equipa.

De maneira que os meus primeiros heróis futebolís-
ticos (que digo eu, os meus primeiros heróis, ponto) 
não foram Meszaros, Manuel Fernandes ou Jordão, 
os ídolos do Sporting nesses idos de 80: foram Ál-
varo, Dionísio, Teves, Carlos Alberto, Aristides ou 
João Medeiros, os esteios daquela simultaneamente 
humilde e gloriosa equipa que me introduziu ao ver-
de e branco, à atmosfera do peão e à poeira que se 
erguia da terra batida quando a Providência, distra-
ída, nos brindava com um dia de sol. Fiz deles um 
hábito, claro. Filho do chefe do policiamento, sob a 
asa do qual podia assistir de graça à bola, tomei duas 
decisões: ver tantas jogos do Sport Clube Lusitânia 
quanto pudesse e, quando enfim tivesse idade, enver-
gar eu próprio a sua camisola linda.
À segunda experiência , redundada nuns quantos jo-

gos, em outros tantos frangos monumentais e numa 
certa dificuldade em lidar com a intestineira durante 

os pontapés de canto, já a sublimei por aí, em cróni-
cas de jornal e em contos, em rodas de amigos e em 
conversas de alcova. À primeira também – mas quero 
voltar a fazê-lo. Porque, durante anos, eu vi. Vi, co-
mendo amendoins, o Lusitânia vencer o E. Amadora 
por 3-0, no ano (se bem me lembro) em que mais per-
to estivemos de chegar à primeira divisão. Vi, vestido 
de verde e branco, o Lusitânia empatar 0-0 com o Bo-
avista, com João Alves de luvas pretas no meio-cam-
po adversário, num jogo após o qual Álvaro e João 
Medeiros rumariam ao Bessa. E vi, com o emblema 
que comprara na Casa Stuart ao peito, o Lusitânia 
esmagar várias vezes o Angrense, naquilo que era en-
tão o meu Benfica-Sporting – e que eu próprio viria 
a disputar mais tarde, embora sempre com frangos 
e intestineira. Pois esse clube, símbolo de um povo, 
vai acabar, depois do fracasso da enésima assembleia 
geral destinada a engendrar uma solução para o pas-
sivo de três milhões de euros que acumulou enquan-
to andou a brincar ao basquetebol. Esse clube quase 
centenário, contemporâneo do Belenenses e do Sp. 
Braga, mais antigo do que o Rio Ave ou a U. Leiria; 
esse clube onde jogaram Mário Lino, Moisés (que 
podia ter sido Rui Barros) e o malogrado Marroco; 
esse clube que foi 21 vezes campeão dos Açores, 38 
vezes campeão da Terceira e o primeiro do arquipéla-
go a chegar aos nacionais; esse clube que encantou a 
minha geração, que encantou outras quatro ou cinco 
gerações antes da minha e que ainda hoje tinha mais 
de 500 atletas em acção; esse clube que era o maior 
clube dos Açores até o poder socialista perceber que 
o futebol podia render votos e que, sendo na ilha de 
São Miguel que os votos mais contavam, mais valia 
investir no Santa Clara – esse clube a que chamá-
vamos “Lusitana”, ou mesmo “Sténia”, consoante a 
freguesia de que vínhamos ou as aspirações que cul-
tivávamos, vai acabar. Não vai acabar com o futebol, 
note-se: vai acabar.
E eu, em vez de limitar-me a perguntar onde está-

vamos todos enquanto isto acontecia, lamento a ver-
gonha. A vergonha dos lusitanistas, dos terceirenses 
e dos açorianos. A minha própria vergonha, no papel 
de cidadão de cada uma dessas três identidades. A 
vergonha de um povo que se acomodou aos subsídios 
e perdeu o brio nas suas instituições. A vergonha de 
um poder político para o qual, se nem tudo são votos, 
nada interessa mais do que eles. A vergonha de uma 
modalidade que se centrou nas ligas de campeões, 
nas selecções nacionais feitas de estrangeiros e nas 
sociedades desportivas, esquecendo quase tudo o que 
lhe era essencial – e que agora, um pouco por todo o 
país, um pouco por todo o mundo vai per-
dendo aqueles que foram os seus primei-
ros, mais abnegados e mais agregadores 
agentes. A vergonha, sim. Que ao menos 
nos pese a vergonha.
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Dividir para destruir
Aí está, pois, a candidatura de Fernando No-

bre, de há muito referida por alguma da co-
municação social mais referente. Uma candidatu-
ra, claro está, destinada a não ganhar, mas apenas 
a dividir e a posteriormente destruir.

Fernando Nobre apresentou esta sua inútil e des-
conexa candidatura à luz de uma reação de cida-
dania, destinada a captar o voto descontente com 
o rumo que o País vem percorrendo, com o Presi-
dente da República que tem, com o Governo que 
se lhe apresenta e com a oposição que diz querer 
ser alternativa. Debalde. Mas diz mais: que a sua 
candidatura é independente dos partidos, mas não 
é indiferente da vida política do País, nem dos 
grandes valores que dão corpo às principais cor-
rentes do pensamento político que constam dos 
manuais.

Acontece, porém, que Fernando Nobre apoiou 
a candidatura do PSD de Durão Barroso, só se 
tendo desiludido pela saída deste para Bruxelas, 
porque o seu apoio ia para o programa do PSD de 
Durão e para a sua execução. Mais recentemen-
te, apoiou a candidatura de António Capucho à 
Câmara Municipal de Cascais, ou seja, uma can-
didatura do PSD. E só apoiou a candidatura de 
Mário Soares ao Presidente da República no seu 
segundo mandato, porque se desconhece o seu 
posicionamento no primeiro, quando defrontou 
Freitas do Amaral. Finalmente, nos tempos mais 
recentes apoiou ainda o Bloco de Esquerda nas 
eleições europeias, o que, a dar resultado, sempre 
se saldaria num enfraquecimento do Partido (de-
signado de) Socialista, uma vez que o principal 
adversário do Bloco de Esquerda era, como se 
sabe, o partido de José Sócrates. Indiretamente, 
porém, descendo o PS, talvez o PSD pudesse su-
bir, o que não veio a ter lugar, como facilmente 
se poderia perceber. Mais importante, contudo, é 
a falta de lógica desta candidatura de Fernando 
Nobre, porque terá sempre de admitir-se, pela 
lógica das coisas políticas, que o cargo de Pre-
sidente da República deverá ser exercido de um 
modo culminar, e por quem tenha tido uma real 
e pública carreira política. O contrário, pois, de 
Fernando Nobre, que se posiciona, pelo percurso 
da sua vida, como alguém completamente alheio 
ao exercício da vida política.

Esta anunciada candidatura de Fernando Nobre, 
sendo destinada a perder de um modo rotundo, 
poderá, porém, contribuir para retirar alguns vo-
tos à candidatura lógica e natural de Manuel Ale-
gre. Porventura, poderá ajudar a de há muito de-
siludente candidatura de Aníbal Cavaco Silva. É, 
no fundo de tudo, uma candidatura para dividir, 
podendo mesmo vir a destruir a de Manuel Ale-
gre e conseguindo a única natural consequência, 
e que é manter Cavaco Silva em Belém.

Perde-se, assim, uma figura pública que havia 
adquirido prestígio, mais uma vez, por via da 
porca da política. Ou, de modo sintético: é tudo 
o mesmo. E quanto mais diferente se nos dá a 
ouvir o pregão, mais a coisa é do mesmo. Uma 
tristeza.

Hélio Bernardo Lopes

chefe josé júlio vintém no DNa
DNA é um restaurante localizado no velho Mon-

treal que ganhou o prémio do melhor novo res-
taurante de entre os 50 novos pelo mundo, com um 
conceito de design interior diferente do habitual na 
restauração a cargo de Bruno Braën, com o seu che-
fe Derek Dammann e o jovem português Alex Cruz 
como gerente, daí o nome DNA (Derek and Alex). 
No passado dia 18 de Fevereiro 2010 enquadrado 

no Festival de Luz em Montreal, o DNA contou com 
a presença do chefe José Júlio Vintém do restaurante 
Tomba Lobos de Portalegre que conjugando a gas-
tronomia contemporânea Alentejana com os vinhos 
da casa João Portugal Ramos, deliciaram as pessoas 
presentes com uma ementa para o certame.
Atendendo ao seu físico atlético, não é difícil per-

ceber porque José Júlio Vintém ganhou a alcunha de 
Tomba Lobos. No entanto, e apesar do nome sugerir 
robustez física, a cozinha deste jovem chefe é serena, 
suave e subtil. A inspiração onde foi buscar para as 
suas receitas permite acrescentar criatividade e intui-
ção quanto basta para apresentar uma cozinha delica-
da com um resultado surpreendente.
A ementa era simples, cada prato era servido acom-

panhado por um vinho adequado para a degustação 
do casamento dos dois elementos. Sem querer entrar 
em descrição pormenorizada, de pois de começarmos 
por umas pataniscas de peixinhos da horta com ca-
choeira de porco, por um prato de açorda de bacalhau 
com ovo escalfado, um prato de frango e cabrito com 
fígado frito em redução de aguardente servido “como 
bacalhau à Braz” e um peito de pombo acompanhado 
por puré de castanhas. O que me ficou mais na mente 
dessa noite, eu que até nem gosto nada, uma doçaria 

“monumental” um pudim de queijo fresco servido 
com doce de abóbora, só de pensar já estou com agua 
na boca novamente. 
Nestes eventos, ficamos sempre surpreendidos por 

estas novidades culinárias que vêem dar uma outra 
dimensão à percepção da culinária portuguesa. No fi-
nal até fiquei a conhecer a receita da sua doçaria, mas 
como ele diria “Não me pode passar as suas mãos 
para a fazer”.

Diamantino de Sousa
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gastronomia portuguesa ao seu melhor
O Festival “Montreal en Lumière” 2010 tem 

como país convidado Portugal. O evento gas-
tronómico de carácter internacional decorre em 
Montreal, de 18 a 28 de Fevereiro. A mostra terá 
uma representação de 21 chefes e 18 produtores 
de vinho.
A presença de Portugal neste evento internacional 

deve muito ao emigrante português no Canadá, Car-
los Ferreira, empresário na área da restauração. Para 
as pessoas que ainda não o conhecem, Carlos Ferrei-
ra é proprietário de um restaurante em Montreal que 

serve cozinha portuguesa de alto nível, e confessa: 
“quando tomei nota que o Governo não ia assistir 
à participação de Portugal, fiquei alarmado. Tomei 
então a iniciativa de arranjar os fundos necessários 
para que esta participação tivesse concretização. 
Portugal precisa de visibilidade”.

Portugal é o país convidado neste festival inter-
nacional de gastronomia que decorre até ao dia 28 
de Fevereiro. As iguarias portuguesas vão dar-se a 
conhecer pelas mãos de 21 chefes e 18 produtores 
de vinho. Infelizmente, muitos ainda só conhecem 
da gastronomia portuguesa o bacalhau, as sardinhas 

assadas e o frango no churrasco. Ao mesmo tempo, 
cozinheiros canadianos serão desafiados a preparar 
pratos inspirados de sabores portugueses, aventuran-
do-se em propostas como “almoços portugueses”, 
“tradição e inovação portuguesas” ou “tapas portu-
guesas selvagens e loucas”.

No dia 18 de Fevereiro, o restaurante Ferreira Café 
acolheu a imprensa portuguesa e internacional para 
uma prova da alta gastronomia deste restaurante com 
a ajuda de Fausto Airoldi, presidente de honra do 
Festival, que inovou um pouco mais os sabores deste 
grandioso restaurante. Foram servidos, para deliciar 
os convidados: vieiras grelhadas com compota de 
tomate e cebola, bacalhau fresco com uma espuma 
de batata, mel e amêndoas grelhadas, porco saltado 
com amêijoas (tal como o tradicional Porco alente-
jano mas um pouquinho diferente no gosto e na sua 
preparação).
Parabéns ao senhor Ferreira, sem o qual, Portugal 

talvez não estaria tão bem representado…
Sylvio Martins

COmUNIDADe



8 A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 24 DE fEVEREiRO DE 2010COmUNIDADe

iNTrOdUziNdO de a a z

Mais do que água,...
                     é luso i

Solmar – 38º aniversário em grande
Desde Fevereiro de 1972 que o Restaurante 

Solmar abriu as suas portas e, para festejar o 
38º aniversário o seu proprietário, Sr.David Dias, 
fez questão em trazer pela primeira vez a Mon-
treal um dos cantores mais populares do panora-
ma musical Português; o Toy. Cantor apaixonado, 
emotivo e bem disposto com características muito 
próprias. Para além das suas músicas e de uma 
excelente voz, é ainda um artista com uma enor-
me versatilidade, uma extraordinária capacidade 
de comunicar com o seu publico e agradavelmente 
animar um serão. 
Tendo como tela de fundo o festival de Montreal 

em Luz, foi com alguma expectativa que no passado 

dia 15 de Fevereiro fui assistir ao que 
iria suceder no restaurante “Solmar”. 
Como já é da praxe na nossa cultura 
o espectáculo foi antecedido por um 
magnífico jantar, servido numa sala 
bem decorada e organizada a preceito 
para o evento, num ambiente agradá-
vel e requintado, onde um acolhimen-
to caloroso e um serviço personaliza-
do foram proporcionados a todos os 
que ali estiveram presentes.
O chefe do “Solmar” João Vieira, 

com a ajuda do chefe convidado Mi-
guel Pereira da Escola de Hotelaria 
do Algarve, organizou um menu de 
gala baseado na cozinha tradicional 
Portuguesa, com uma gama de pratos 
de carne e peixe bem equilibrados, 
acompanhados por vinho a condizer. 
Como sobremesa foi-nos servida uma 
torta de amêndoa Algarvia que estava uma delícia.
Enquanto saciávamos o apetite, tivemos oportu-

nidade de escutar uma guitarrada por José João na 
guitarra portuguesa e por Luís Costa na viola assim 
como alguns fados interpretados por José João e Jor-
delina Benfeito.

O artista convidado, pro-
porcionou-nos momentos 
muito intensos e ficamos 
agradavelmente surpreen-
didos, como já menciona-
mos, pela sua versatilidade, 
capacidade de improviso e 
pela sua extraordinária fa-
cilidade de inter-agir com 
o seu público.Com peças 
da sua discografia Toy passeou-se admiravelmente 
pela noite, interpretando alguns dos seus mais co-
nhecidos temas em Português. Depois, sentou-se ao 
piano e interpretou alguns temas nos quais pediu aju-

da do público presente, de entre eles 
destacamos dois temas o “You are so 
beautiful” mas principalmente o tema 
“L’important c’est la rose” do Gilbert 
Bécaud, o qual finalizou com uma 
dedicatória improvisada ao Solmar, e 
que se diga, muito bem concebida. 
Uma faceta menos conhecida do Toy, 

mas que apreciei porque não estava à 
espera, foi a sua interpretação de dois 
fados, acompanhando-se somente à 
viola. O primeiro “Na Igreja de San-
to Estêvão” e o segundo “Canoas do 
Tejo”, muito bem conseguidos e in-

terpretados com muito 
sentimento.
Para finalizar a sua 

actuação, pudemos 
apreciar a extraordiná-
ria qualidade da voz do 
Toy, já que interpretou 
um dos seus maiores 
êxitos “Estupidamen-
te apaixonado” sem micro e sem acompanhamento, 
e que se diga, não é nada fácil cantar nessas condi-
ções. 
No final do serão pudemos falar com o Toy e, segun-

do pudemos apurar, muito provavelmente para o final 
do corrente ano deverá estar de volta a Montreal para 
um espectáculo. A comunidade poderá então apreciar 
e testemunhar tudo quanto se disse sobre este artista.  
Durante este jantar tivemos a presença de alguns 

elementos da comunidade portuguesa bem como a 
presença de outras nacionalidades que igualmente 
se deixaram arrebatar pela magia da noite. Segun-
do pudemos apurar a apreciação do espectáculo foi 
excelente e é testemunha disso o silêncio observado 
aquando da actuação dos artistas e da cumplicidade 
que se estabeleceu entre estes e o publico.
Em termos finais, o resultado desta noite foi muito 

positivo e merece continuidade com uma satisfação 
completa quer pela cozinha apresentada quer pela 
presença dos artistas. O Solmar, O Sr. David Dias e 
todos os que contribuíram para o sucesso deste agra-
dável convívio estão de parabéns.

Diamantino de Sousa

Sem água não há vida. Isto é uma frase muito im-
portante. Todas as formas conhecidas de vida 

precisam de água. O ser humano consome água 
(água potável, ou seja, água compatível com as ca-
racterísticas de nosso corpo). No corpo humano a 
água é o principal constituinte (entre 70% a 75%) 
e a sua quantidade depende de vários factores es-
tabelecidos durante a vida do indivíduo, entre eles 
a idade, o sexo, a massa muscular, o aumento ou 
perda de peso, o tecido adiposo, e até mesmo a gra-
videz ou lactação. É componente essencial para o 
bom funcionamento geral do organismo, ajudando 
em algumas funções vitais, tais como o controle de 
temperatura do corpo, por exemplo.

Origem e Formação do Recurso
A água mineral de Luso é um recurso de excepção. 

Nasce a 28ºC de temperatura na povoação de Luso. 
Tem origem na água da chuva infiltrada na Serra do 
Buçaco, em rochas formadas, quase exclusivamen-
te, por quartzo, designadas quartzitos. A topografia 
da cimeira dos quartzitos permite-lhes beneficiar de 
elevada pluviosidade orográfica.
Nestas rochas, muito compactas aquando da sua 

formação – há mais de 400 milhões de anos – de-
senvolveu-se uma densa rede de fracturas, inter-
comunicadas, que permitem o armazenamento e 
circulação da água. Esta vocação hidrogeológica, 
aliada à grande espessura da série, envolvida por 
rochas praticamente estanques, explica o fluxo con-
centrado de notáveis recursos hídricos subterrâneos. 
Após a infiltração, a água faz um circuito profun-
do, estimando-se que atinja mais de 500 metros de 
profundidade provocando um aquecimento da água 
bem acima dos 30ºC. Este circuito é chamado aquí-
fero e corresponde à circulação profunda da Água 
Mineral Natural de Luso.
Este Aquífero termina na povoação de Luso, por 

interposição de uma barreira geológica impermeável 
que obriga à ascensão concentrada das águas.

Continuação na próxima edição
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Maria de Medeiros - 
penínsulas & continentes
Após a sua actuação na peça de teatro “Sextett” 

no dia 15 de Janeiro de 2010, no passado sábado 
dia 20 de Fevereiro na pequena 5ª sala da “Place des 
Arts” actuou novamente mas desta vez como inter-
prete musical Maria de Medeiros, que pese o seu em-
penho actuou praticamente numa sala meia cheia.
Conhecida principalmente como actriz e realizadora 

e, praticamente desconhecida como intérprete musi-
cal, a sua presença teve uma actuação não muito con-
corrida pelos espectadores mas bem apreciada pelos 
presentes. Embora a escassez dos espectadores, cerca 
de 150 pessoas, não foi por isso que Maria de Medei-
ros não fez o seu trabalho muito profissional e humil-
de em torno do seu mais recente trabalho, o segundo, 
intitulado “Penínsulas & Continentes” que viajou, tal 
como ela já nos tinha anunciado em Janeiro, entre as 
penínsulas Mediterrâneas, passando pelo continente 
Africano até ao continente Americano.
Em termos musicais, ela passeia-se do jazz à bossa 

nova e passeando pela musicalidade angolana. Em-
bora os seus trabalhos discográficos sejam pouco co-
nhecidos, na realidade ela interpreta os temas com 
paixão, sentimento e dá um sentido específico à sua 
interpretação. De Zeca Afonso, a Gilberto Gil pas-
sando por Georges Brassens, Victor Jarra (Chileno) 

e Caetano Veloso, cada forma musical foi interpreta-
da de feição subtil durante os cerca de 15 temas que 
brindou o publico. 

Único ponto menos bem concebido neste espectácu-
lo deve-se a parte de sonorização que principalmente 
na primeira parte do espectáculo, não deixou ouvir 
algumas subtilezas por parte do pianista e do trompe-
tista, já que as percussões estavam demasiado altas, 
na segunda parte trouxe-nos melhoras, mas mesmo 
assim fiquei com um gosto a pouco.

Diamantino de Sousa

este fado é meu…
Sim. É meu, o fado de gostar de Fado.

Creio ser também uma expressão que Mísia não 
desgostaria de utilizar. Ela que representa, num estilo 
de condessa descalça, o Fado clássico e ao mesmo 
tempo, uma visão diferente da canção nacional, adi-
cionando-lhe por vezes sonoridades de instrumentos 
outros que os característicos. Nem sempre enrique-

cendo o classicismo, na minha conservadora opinião. 
Mesmo não totalmente desagradável. Belíssima voz, 
excelente comunicação com o público que a recebeu 
de braços abertos e apertados na despedida, Mísia foi 
espectáculo digno de relevo e registo, na quinta sala 
da Place des Arts, em duas sessões, na quinta e sexta-
feira passadas.
Sala cheia, transbordante de entusiasmo, onde uma 

forte clientela não portuguesa, aplaudiu com insis-
tência, participando alegremente no concerto de elo-
gios à artista, ao mesmo tempo que os portugueses 
presentes.
A primeira parte foi preenchida, quase totalmente, 

pelo Fado. Autêntico, legítimo, onde se fazia acom-
panhar por músicos de alto calibre, na guitarra por-
tuguesa e nas violas clássica e baixa. Os trinados 
repercutiram-se pelas da sala e o silêncio, era total, 
reverente. Estava ali o Fado. Aparte um poema de Sa-
ramago que achei desenraizado e passando pelo trajo 
mais andaluz que a citação das Marchas Populares 
lisboetas deixaria prever, Mísia cantou com voz forte 
e cristalina vibrando as cordas do portuguesismo, que 
por vezes parece adormecido, mas nunca extinto.
Na segunda parte do concerto, numa representação 

turística a que não faltou a encenação vestimentária 
e corporal, Mísia cantou em Italiano, Francês, Inglês, 
Turco, Japonês e Espanhol, fazendo-se acompanhar 
por violino e violoncelo, a que se juntaram pontual-
mente os seus guitarristas e alguns efeitos sonoros do 
engenheiro do som.
A noite terminou, após algumas chamadas ao palco 

pelo público de pé, com o Fado feitiço “Lágrima”, 
interpretado divinalmente.

Raul Mesquitafoto de françois Pesant
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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

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Aide juridique                                    514.842.2233
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance automobile    514.873.7620
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Auberge Transition           514.481.0495
Casamentos civis      514.393.2113
Cidadania Canadiana  1-888 242-2100
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Multi-Ecoute 514.737.3604
Normas do trabalho                         514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
                         1.800.277.9915
Protecção ao consumidor

1.800.387.1194
Protecção da juventude      514.896.3100
Regie ass. automobile       514.873.7620
Revenu Canada         1.800.959.7383
Revenu Québec              514.864.6299

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 Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                       514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Com. Angolana de Mtl               514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaçõeS e clubeS

Portuguesa Brossard            450.659.4356
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

23 de fevereiro de 2010
1 euro = caD 1.425700

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

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      450.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209-514.499.1624
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

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
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour         514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

gUIA COmerCIAl NeCrOlOgIA

† Herondina Santos Bento 
Faleceu em Montreal, no dia 15 de Fevereiro de 2010, com 72 anos de 
idade, a senhora Herondina Santos Bento, natural de Água Dalto, Vila 
Franca do Campo, São Miguel, Açores, viúva de Fernando Bento.
Deixa na dor os seus filhos Natércia (Billy), Luís (Elizabeth) e Milene 
(Mario), seus netos Kassandra, Brittany, Lucas, Matthew, Tayler, 
Michaela, Tori, Chloue e Madison, seus irmãos e irmãs, cunhados e 
cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, assim como restantes familiares e 
amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Groupe Yves Légaré inc.
1350, autoroute 13, Laval
514-595-1500
Victor Marques
O funeral decorreu sexta-feira, dia 19 de Fevereiro de 2010, após 
missa de corpo presente, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em 
Laval, seguindo depois para o cemitério Ste-Dorothée, em Laval, onde 
foi sepultada.
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 Obrigado e Bem-hajam.

† Maria Teresa Coragem Batista
Faleceu em Montreal, no dia 17 de Fevereiro 
de 2010, com 56 anos de idade, Maria Te-
resa Coragem Batista, natural de Torroselo, 
Seia, Portugal, esposa de António Salgueiro 
Duque, natural de Barrocas, Castelo Branco, 
Portugal.
Deixa na dor o seu esposo, suas filhas Caro-
lina e Patrícia, seus irmãos (ãs) Conceição, 
João (Fátima Mendes), Elvira (José Miguel), 
Beatriz (António Correia), Elisa, Francisco 
(Lurdes Ribeiro) e Fátima, seus cunhados 
(as) Manuel, José (Fátima), Maria Rosa (Ja-
nuário), Deolinda, Francisco (Manuela), so-
brinhos (as), primos (as), assim como restantes familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, dia 20 de Fevereiro de 2010, na Igreja 
Santa Cruz. Os seus restos mortais serão trasladados para Torroselo, 
Seia, Portugal.
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 Obrigado e Bem-hajam.

† Maria da Natividade ferreira
Faleceu em Montreal, no dia 21 de Fevereiro 
de 2010, com 95 anos de idade, Maria da Na-
tividade Ferreira, natural de Moitas Vendas, 
Alcanena, Portugal, viúva de Emílio José 
Lopes.
Deixa na dor o seu filho João (Maria Solida-
de), sua filha Maria Emília (Manuel Neves), 
seus netos (as) Esmeralda (José), Teresa 
(Victor), Margarida (João), Clara (Michel) e 
Edite (Paulo), seus bisnetos (as) Telmo, Mi-
chael, Tania, Vanessa, Alex, Melissa, Gabriel 
e Daniel, assim como restantes familiares e 
amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 24 de Fevereiro de 2010, após 
missa de corpo presente, na Igreja Santa Cruz, às 10 horas. Será se-
pultada, em cripta, no Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o 
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, 27 de Fevereiro, 
pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-hajam.

Maria do Rosário Victoria
Faleceu em Brossard, no dia 21 de Fevereiro 
de 2010, com 90 anos de idade, Maria do Ro-
sário Victoria, natural de Torres Novas, Portu-
gal, viúva de Augusto Pires.
Deixa na dor a sua filha Maria Isabel Pires 
Crespo (Joaquim Rolo), seus netos Elsa (Ser-
gio Tomassino), Luís Filipe (Sonia Létourne-
au) e Carlen (Mike Dent), seus bisnetos Alex, 
Bianca, Vincent, Felix, Anouk, Sidney, Shawn, 
assim como restantes familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 Boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 24 de Fevereiro de 2010, das 19h 
às 22h. Uma liturgia da palavra terá lugar hoje, dia 24, às 20h30, no 
Salão. O seu corpo será trasladado para o cemitério de Zibreira, Torres 
Novas, Portugal, onde será sepultada.
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 Obrigado e Bem-hajam.

José Maria Silva
Faleceu em Montreal, no dia 19 de Fevereiro 
de 2010, com 70 anos de idade, José Maria 
Silva, natural das Capelas, São Miguel, Aço-
res, esposo de Maria Lurdes Correia.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos João 
(Angela Brogno) e Nuno (Maria Vitholkas), 
seus netos Johnaton, Alicia, Jessica e Alexis, 
sua irmã Isabel, sobrinhos (as), assim como 
restantes familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu ontem, 23 de Fevereiro de 2010, após missa de 
corpo presente na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado no Cemitério Le 
Repos St-François d’Assise. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 
7o dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza quinta-feira, 25 de 
Fevereiro, pelas 18h30, 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 Obrigado e Bem-hajam.

†

†

1º Ano de Saudade
Joaquim Braz

faleceu em 26-02-2009

A sua esposa Maria Angelina Fernandes, filha e 
filho, restantes familiares e amigos recordam com 
profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada missa pelo seu 
eterno descanso, sexta-feira, dia 26 de Fevereiro 
de 2010, pelas 18h00, na Igreja St-Ambroise, 
situada no 1215 rue Beaubien E., Montreal.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas 
que se dignarem assistir a este acto religioso.

M E M O R A N D U M

† Maria Ermelinda Costa
1926-2010

Faleceu em Montreal, no dia 20 de Fevereiro 
de 2010, com 83 anos de idade, Maria 
Costa, natural de Touvêdo, Salvador, Ponte 
da Barca, Portugal, viúva de António Reis.
Deixa na dor os seus filhos Ismael, José 
(Adelaida Reis), suas filhas Angelina (Jaime 
Branco) e Ana, seus netos e bisnetos, 
seu irmão Anival (Carolina), sobrinhos, 
sobrinhas, assim como restantes familiares 
e amigos. 

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Pedro Alves

O funeral decorreu segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2010, após 
missa de corpo presente na Igreja Santa cruz. O seu corpo foi 
trasladado para o Cemitério de Salvador, Touvêdo, Ponte da Barca, 
Portugal onde foi a sepultar. 
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 Obrigado e Bem-hajam.

†

†

Cristina franco 
Faleceu em Longueuil, no dia 23 de Fevereiro 
de 2010, com 84 anos de idade, Cristina 
Franco, natural de Teixoso, Beira Baixa, 
Portugal, viúva de Clemente Silveira.
Deixa na dor os seus filhos Fernando e António 
(Denise), seus netos Louis e Julie Silveira, 
suas bisnetas Aodreanne e Camille Silveira, 
irmãos (ãs), cunhados (as), sobrinhos (as), 
assim como restantes familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório tem lugar sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2010, das 14h às 
17h e das 19h às 22h, e sábado, dia 27, a partir das 9h00. Seguir-se-á 
o funeral, após missa de corpo presente, às 10h00, na Igreja Santa 
Cruz. Será sepultada no Cemitério Près du Fleuve.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 
7o dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 28 de 
Fevereiro, pelas 11h30, 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 Obrigado e Bem-Hajam.

José Pereira
Faleceu em Montreal, no dia 22 de Feve-
reiro de 2010, com 73 anos de idade, José 
Pereira, natural da Matriz, cidade da Ribei-
ra Grande, São Miguel, Açores, esposo de 
Conceição Moniz.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos (as) 
José Manuel (Elia Silva), Mário Jorge (Lúcia 
Cordeiro), Maria Inês (João Fontes), Car-
los Alberto, David, Pedro Miguel (Nathalie 
Cabral), Suzette (Nelson Marques) e João, 
seus netos (as) Jonathan, Stacey, Diana, 
James, Alex, Amanda, Jade, Simon, Bran-
den, Christopher, Justin, Karina, Casey, Ja-
cob, Stephanie e Mattieu, seus irmãos (ãs) 
Manuel, Izaltina, Conceição, Jorge e Mariano e seus cônjuges respec-
tivos, cunhados (as), sobrinhos (as), assim como restantes familiares 
e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino Martins

O velório tem lugar sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2010, das 13h às 
22h, e sábado, dia 27, a partir das 10h00. Seguir-se-á o funeral, após 
missa de corpo presente, às 13h00, na Igreja Santa Cruz. Será sepul-
tado no Mausoléu Marguerite D’Youville, 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 domingo, 28 de Feverei-
ro, pelas 11h30, 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 Obrigado e Bem-Hajam.
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aNúNCiOs a parTir de $9.00*
*A partir de $9.00 por semana. Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente. 

TODOS OS ANúNCIOS DEVEM SER PAGOS COM ANTECEDÊNCIA, Visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção.

ClASSIfICADOS

Operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 

Bom salário. Tempo inteiro. 
514-820-5247

Ajudante de mesa (busboy) a tem-
po inteiro para trabalhar num res-
taurante português. 514-240-3912

UMa COMUNidade, UM jOrNal, UM pOrTal

www.avOzdepOrTUGal.COM

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

eMpRegoS

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

Rosa 514 278.3956

4 pneus de Inverno com jantes de 
13po, usados. 514-571-1924

Quartos, apartamentos e lofts co-
merciais. Manuel Picado: 
514-296-7274 ou 514-843-6036

Faço juntas de gesso (gyproc) e 
instalo gesso; pintura e renova-
ções gerais.

Contacte Alexandre Carneiro
514-402-1620

Homem com experiência de cons-
trução em sistemas interiores de 
metal, gesso, teto, etc. para pe-
quenos trabalhos comerciais. Para 
companhia de gestão imobiliária. 
Salário anual. 

514-355-1233

veNDe-Se

ReNovaçõeS

viDeNTe

aRReNDa-Se

Precisa-se de condutor de clas-
se 1 com um mínimo de 1 ano 
de experiência entre o Canadá e 
Estados-Unidos. 

514-250-4341
Companhia de paisagismo procura 
operários a tempo inteiro. Trabalho 
na “Rive-Sud”. Bom salário. Exp. 
não necessária. 
450-462-2558 ou 514-244-5138

Restaurante todo equipado, 80 
lugares, terraço, no meio das Lau-
rentides. Investimento mínimo de 
25,000$. 

Contactar John
1-819-326-8803

Restaurante-Bar à venda, com 
grande estacionamento e máqui-
nas de “Poker”. 

514-384-2516

AGêNCiA DE ALUGUER DE APARTAMENTOS

econo imeubles
Arrendamos o seu apartamento por 80% 

do primeiro mês. Fazemos verificações de 
referências, de crédito e na Régie.

Abertos 7 dias por semana.
Lasalle, Verdun, Lachine e Montreal
falamos italiano, inglês e francês.
Mauro: 514-653-9148

www.econoimmeubles.com

Operador de escavadora com 
experiência. 514-992-1586

Companhia de paisagismo procura 
homens para trabalhar nos jardins, 
c/ alguma exp. de “pavé-uni”. Bom 
salário. Ligue já. 

Sr. fernandes 
514-554-0213 ou 450-641-7389

2002 Honda Accord EX, pratea-
do, 4 portas, pneus de Inverno; 
169.000 km., todo equipado e em 
boas condições preço, $6.000, ne-
gociável. 

Tel.: 514.289.8941

Apartamento T3, à beira da Igreja 
Matriz. Ponte da Barca. 

Tel. 514-254-3932

companhia portuguesa
Precisam-se de homens para 

trabalhar em Pavé-Uni e muros com 
ou sem experiência na Rive-Norte 

de Montreal. Transportes incluídos. 
Salário conforme experiência.

Tel.: 514-692-5792 ou 514-692-5905
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palavras CrUzadas

aNedOTas BOCa dO iNFerNO

liberdade de pressão
Quando o primeiro-ministro Cavaco Silva dis-

se que dedicava apenas cinco minutos por dia 
aos jornais, houve indignação. Agora, há saudade
É uma questão que tem sido colocada várias vezes: 

a internet vai acabar com os jornais? Finalmente, te-
mos a resposta: só se José Sócrates não acabar com 
eles primeiro. O primeiro-ministro tentou controlar 
o défice e não conseguiu, tentou controlar o desem-

prego e não conseguiu, tentou controlar a comuni-
cação social e esteve perto de conseguir. Acaba por 
ser justo que o plano tenha falhado. Era o que falta-
va que Sócrates fosse eficaz no que lhe interessa e 
ineficaz no que interessa ao País. Este caso tem essa 
dimensão muito reconfortante: ora até que enfim que 
o primeiro-ministro sofre com a inabilidade política 
do primeiro-ministro. 
Apesar disso, todos gostaríamos que José Sócrates 

colocasse nos assuntos do Estado o mesmo empenho 
que coloca nos seus assuntos. Que, em vez de Mário 
Crespo, o desemprego fosse um problema que teria 
de ser solucionado. Que, em lugar de uma operação 
financeira para adquirir a TVI, se empenhasse numa 
operação financeira para reduzir o défice. Talvez fa-

lhasse na mesma, mas ficaríamos com a sensação de 
que teria feito um esforço maior.
Quando o primeiro-ministro Cavaco Silva disse que 

dedicava apenas cinco minutos por dia aos jornais, 
houve indignação. Agora, há saudade. Quem nos 
dera que o actual primeiro-ministro gastasse apenas 
cinco minutos do seu dia a pensar nos jornais. Pelo 
contrário, parece estar interessado em fazer com que 

bastem cinco minutos para os ler 
todos: ou porque os jornalistas, a 
contas com processos judiciais in-
terpostos por ele, não têm tempo 
para escrever mais que duas ou três 
páginas, ou porque os que sobram 
fora dos tribunais escrevem todos 
o mesmo. Algo de muito grave se 
passa quando o País suspira pela 
liberdade de imprensa dos tempos 
de Cavaco Silva.
Neste momento, Portugal tem 

um primeiro-ministro que mais 
depressa se demite por causa das 
finanças regionais do que por cau-
sa da liberdade de imprensa. Trata-

se de um homem que quer ser primeiro-ministro para 
mandar na TVI. Mais do que a ofensa à democracia e 
à liberdade, o que não se lhe perdoa é a falta de gosto. 
E um insuportável centralismo: um homem que rece-
be do povo o poder de governar o País inteiro, mas 
que deseja sobretudo mandar em Queluz. O mandato 
que lhe deram nas eleições é manifestamente exage-
rado. Apesar de tudo, Sócrates tem uma virtude ines-
timável: conseguiu fazer despertar um 
amor pela liberdade de expressão em 
quem nunca mostrou que lhe tivesse se-
quer amizade. É bonito que o espírito 
antidemocrático seja um veículo de de-
mocratização. Confuso, mas bonito.

Ricardo Araújo Pereira

Estavam dois alentejanos à sombra de um chaparro. - Compadre... 
Veja lá se faz favor, se tenho a braguilha aberta. Passado um bocado 
e depois de um esforço extraordinário: - Não compadre, vocemecêi nã 
tem a bruguilha aberta nã sinhôri. Passado mais um bocado responde 
o primeiro: - Tá bem então nã mijo!
- Onde está o João? - Internado no hospital. - Não pode ser. Ainda 
hoje o vi num baile de Carnaval com uma super loira. 
- Pois é! A mulher dele também viu!

Um ladrão ia assaltar uma casa, quando viu na porta um cartaz: CUI-
DADO COM O PAPAGAIO! Entrou e viu o papagaio. Chegou-se ao pé 
dele e disse-lhe: - Eh? É com isto que tenho de ter cuidado?? 
Começou a entrar na sala e foi então que ouviu o papagaio dizer:
“LADRÃO, PEGA REX!” “PEGA REX!”
Estava um nevoeiro cerrado em Lisboa e um condutor não conseguia 
ver nada, então ao ver umas luzes vermelhas de um carro pensou 
logo: vou segui-las e assim não saio da estrada. A certa altura, o outro 
carro pára e como este ia muito perto do outro espeta-se pelo outro 
dentro. O motorista sai do carro aos berros: “Como é que o senhor faz 
uma travagem dessas sem fazer sinal nenhum??” 
“O quê? Ia fazer sinal dentro da minha garagem ??!!”

Uma cigana chega ao registo civil para registar a sua filha. Pergunta-
lhe a empregada: - Então qual é o nome que vai dar à sua filha? - 
Cravo Biciclete! - O quê?! Isso lá é nome que se dê a uma criança? 
- Então?! Vocês têm uma Rosa Mota, nós também podemos ter uma 
Cravo Biciclete!...

HORiZONTAiS 1. Ave de penas arrepiadas (Brasil). Diz-se da arte, 
principalmente da pintura natural, ingénua, sem artifícios. 2. Cavaleiro 
equipado de lança (no exército austríaco e alemão). Faixa de estrada 
junto à valeta. 3. Acção indecorosa. Outra coisa (ant.). 4. Sociedade 
Anónima (abrev.). Filete torcido para ornato de certas peças. 5. Injú-
ria. Próprio de mim. 6. Gracejar. Termo. 7. Planeta satélite da Terra. 
Avezar. 8. Tornar semelhante à flauta na forma ou no som. Observei. 
9. Exprime a ideia de dois, duas vezes (pref.). Prescindir de. 10. Acto 
de roubar uma pessoa por violência ou sedução. Auxílio. 11. Ourela. 
Aromatizar.
VERTiCAiS 1. Maneira. Lábio superior dos mamíferos. 2. O cúbito. 
Levar vida de rufia. 3. Unidade de medida de irradiação ionizante ab-
sorvida. Que diz respeito às ruas. Plural (abrev.). 4. Ser inerente. Idó-
nea. 5. Moldura redonda na base de uma coluna. Unidade monetária 
da União Europeia. 6. Que ou aquele que tem o direito de optar. 7. 
Pão de milho. Reprovar num exame. 8. Neologismo (abrev.). Acção 
de farejar. 9. O espaço aéreo. Título dado aos chefes de certas tribos 
muçulmanas e aos descendentes de Mafoma. Bebida alcoólica, pro-
veniente da destilação do melaço. 10. Efígie. Existência. 11. Declarou. 
Encolerizar, detestar.

evento gastronómico
na escola Marie-clarac
Decorreu a semana passada, na Escola primária 

Marie-Clarac, uma degustação da culinária inter-
nacional, que permitiu aos estudantes, pais e amigos 
descobrirem as gastronomias dos vários países presen-
tes. O Portugal esteve bem representado, por Liana e 
Chiara, que ofereciam coscorões, massa sovada, pas-
téis de nata, pastéis de bacalhau, Porto,… 
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sOlUções
SOLUÇãO CRUZADAS:

sUdOKU

6

5

7

2

7

9

2

3

5

7
9

6
5

Casal da seMaNa
352968147
497351826
681274395
168529734

826793451
713645982

579436218
945182673

234817569

2
8

7

6

3

82
1

6

1

8 9
1

HORiZONTAiS: 1. Guriba, Naif. 2. Ulano, 
Berma. 3. Indecoro, Al. 4. SA, Repolego. 
5. Vilta, Meu. 6. Rir, Fim. 7. Lua, Engar. 8. 
Aflautar, Vi. 9. Bi, Preterir. 10. Rapto, Ajuda. 
11. Orla, Aromar. 
VERTICAIS: 1. Guisa, Labro. 2. Ulna, Ru-
fiar. 3. Rad, Vial, Pl. 4. Inerir, Apta. 5. Bocel, 
Euro. 6. Optante. 7. Broa, Gatar. 8. Neol, 
Farejo. 9. Ar, Emir, Rum. 10. Imagem, Vida. 
11. Falou, Airar.

42
3

4 5 2

Samba e celebridades
aquecem o carnaval
Paris Hilton e Madonna não faltaram ao mais 

famoso Carnaval do mundo. Saiba também 
quais as escolas mais aplaudidas no primeiro dia 
de desfile.
Enquanto o frio, chuva e neve deixam os foliões na-

cionais desapontados ou confinados às suas casas, a 
verdade é que o Rio de Janeiro continua lindo... e 
quente.

Na Avenida Marquês de Sapucaí, o famosíssimo 
Sambódromo, domingo e segunda-feira são os dias 
fortes, com o desfile das escolas de samba do Grupo 
Especial, uma espécie de primeira liga com as esco-
las mais competitivas e os desfiles mais sumptuosos.
Até agora, a Unidos da Tijuca tem sido uma das 

mais aplaudidas pela crítica e público. Com Adriane 

Galisteu, grávida de 15 semanas, a desfilar como rai-
nha da bateria, dedicou também um carro alegórico a 
Michael Jackson. A Beija-flor não deixou em branco 
as comemorações dos 50 anos da construção de Bra-
sília, e parece ter convencido, tal como a Académicos 
de Salgueiro, a campeã de 2009.
Uma das grandes polémicas do desfile de domingo 

esteve relacionada com a rainha da bateria da escola 
Viradouro. O posto costuma ser assegurado por bel-
dades sensuais e adultas mas, este ano, a estrela da 
Viradouro foi Julia Lira, de sete anos. A menina cho-
rou durante o desfile, por causa do assédio dos media, 
e a escola foi notificada pela Comissão de Defesa da 
Criança e Adolescente do Rio de Janeiro.

As celebridades internacionais também marcaram 
presença no Sambódromo. Madonna apareceu acom-
panhada pelo namorado brasileiro, Jesus Luz, e a filha 
Lourdes Maria. A imprensa canarinha noticiou que 
a rainha da pop recebeu um milhão de dólares para 
fazer uma aparição de um minuto no famoso espaço 

Brahma, onde decorrem espectáculos nos intervalos 
dos desfiles. A soma destina-se à Sucess for Kids, a 
ONG que dirige. Madonna foi ainda fotografada com 

os actores Gerard Butler e Rodrigo Santoro.
Paris Hilton foi a estrela de uma festa privada, pa-

trocinada por uma marca de cerveja de quem é cara 
de campanha. Chegou com o namorado, Doug Rei-

nhardt e teve direito a espaço e empregado de mesa 
exclusivos. O seu sensual e transparente vestido roxo 
de um só ombro revelava bem mais do que as escul-
turais formas, diz o site brasileiro R7, que noticia ain-
da como Paris, “embriagada, se empolgou na dança, 
acabando por cair na frente de todos”.
O Carnaval continua esta noite no Sambódromo, 

com destaque para os desfiles das escolas da Man-
gueira, Portela, Vila Isabel, Mocidade Independente, 
Grande Rio e Porto da Pedra.
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Depois de diversos títulos europeus e mundiais 
conquistados e ao fim de 18 anos de carreira, 

António João Bento, mais conhecido por «Bento Al-
garvio» no meio desportivo, sagrou-se o ano passa-
do campeão nacional de boxe profissional, ao levar 
de vencida o nortenho Nuno Cruz, no dia 18 de De-
zembro, em combate realizado no Casino de Monte 
Gordo. Um cinturão com um gostinho especial que 
agora vai ocupar um lugar de relevo na parede onde 
estão colocados muitos outros, de associações como 
a TWBA, WBO, WBA, IBF e Mundo Hispânico. O 
olhanense mantém a sua humildade característica e 
leva um dia-a-dia praticamente inalterado. Ele está 
a treinar-se 4 horas por dia, duas de manhã e duas à 
tarde, um treino bastante difícil mas que vai dar fru-
tos nas competições.

Hoje a realidade é muito diferente. Depois de ven-
cer tantas competições em Portugal e através da Eu-
ropa, encontra-se num estágio em Montreal, com o 
apoio da Câmara Municipal de Olhão, querendo con-
tinuar a sua careira profissional de Boxe no Canadá 
e depois nos Estados Unidos. Este estágio é de um 
curto período de 2 a 3 meses, mas que vai ajudá-lo 
muito para continuar o seu sonho de ser o melhor de 
todos. Mesmo com os seus 18 anos de carreira no 
boxe profissional, ele está sempre a aprender, inovar 

e evoluir.   
“Tudo se deve a uma simples palavra, mas que tem 

muito poder, que é ‘querer’. Quando desejamos algu-
ma coisa de verdade, a nossa mente ultrapassa todos 
os obstáculos até atingirmos a meta. Depois, pode-
mos cair para o lado e ficar além, mas chegámos ao 
fim”, explica.

Aníbal Silva, agente e amigo do grande boxer Bento 
Algarvio procura ajudá-lo, com o apoio da comuni-
dade, restaurantes, bares, etc. Para ajudar a promover 
este grande campeão de Portugal, pode ligar para o 
514-476-1338. Parabéns e bem-vindo a Montreal e à 
nossa comunidade. 

Sylvio Martins

DeSPOrTO

fórmula 1: jacques
villeneuve, sim ou não!
Depois de tantas e tantas especulações sobre a 

vinda aos palcos da Fórmula 1 do nosso conter-
râneo Canadiano, Jacques Villeneuve, resolvi pegar 
no telefone  e trocar certas informações com o meu 
bom amigo Luís Vasconcelos, Jornalista do Autos-
port. E embora aqui, jornais e televisões não deixam 
efectivamente de nos darem a sua versão, para nós, 
e olhando o valor classificativo a nível  jornalístico, 
no meio da F1 deste português, oriundo das belas e 
encantadoras ilhas dos Açores, foi realmente bastan-
te fácil compreender a situação. Evidentemente que 
o nome de Jacques Villeneuve circula como um dos 
favoritos, mas existem mais ou menos dez pilotos 
que esperam, tal como Villeneuve, uma assento e um 
volante para esta época de 2010 e todos eles mais ou 
menos carregados com sacos de dinheiro, dizia-nos 
o Luís. Nomes tais como, USA F1 Racing, Campus 
F1, bem como Stefan GP, são as portas abertas para 
Jacques, falando-se agora mais do que nunca, na pro-
babilidade de Jacques estar de volta com a Stefan 
Gp, isto caso o magnata sérvio, consiga comprar uma 
das equipas em dificuldades e, a partir daqui, é que as 
coisas se complicam, pois a Stefan Gp não possuiu 
o registo que lhe permitirá participar e competir no 
Campeonato do Mundo 2010. Prosseguindo a nossa 
conversa com Luís, ele não deixou de nos dizer “Como 

sabes, cada uma das equipas inscritas pode, segunda 
as leis da FIA, faltar as três primeiras corridas, mas… 
tem de estar inscritas como participantes no Campeo-
nato do Mundo 2010. Ora a Stefan GP, caso não haja 
uma equipa entre estas que lhe passe a dita inscrição, 
não poderá evidentemente participar esta época, pois 
o número de lugares na grelha de partida será de treze 
equipas”concluiu Vasconcelos. Entretanto, a  Stefan 
GP mantém a sua preparação para o Mundial de Fór-
mula 1 de 2010, mesmo sem ter garantida a dita vaga 
na grelha. E caso Kazuki Nakajima que já está certo 
na equipa caso esta consiga aceder à categoria (sen-
do mais provável a USF1) não participe esta época, 
Jacques Villeneuve é a hipótese cada vez mais falada, 
com Zoran Stefanovich a confessar ao Autosport que 
estava perto de um acordo com o piloto canadiano. No 
entanto, Villeneuve admite que não sabe de nada. “Sei 
tanto como aquilo que li. É bastante difícil manter-me 
a par de tudo o que está a acontecer. Se eles, Stefan GP 
conseguirem um lugar na Fórmula 1 será uma grande 
oportunidade. Já que eles aparentemente são apoia-
dos por Bernie Ecclestone, temos que os levar de for-
ma séria. Com o equipamento da Toyota, eles poderão 
ser a melhor das novas equipas”, afirmou o campeão 
do mundo de 1997.
Button à frente nos últimos treinos: O actual cam-

peão do mundo, Jenson Button marcou a melhor volta 
da quinzena de testes de Jerez, no último dia de testes 
no circuito espanhol. O inglês conseguiu o tempo de 
1:18.871 durante uma série de corridas curtas quan-
do as equipas aproveitaram pela primeira vez um dia 
sem chuva. Na luta entre as novas equipas, Timo Glo-
ck foi o mais rápido. O ritmo de Glock era promis-
sor – o alemão começou em pé de igualdade com os 
demais pilotos no início – mas o problema hidráulico 
continuou a atrapalhar e limitou-o a apenas 28 voltas. 
Jarno Trulli ficou 4.5s abaixo do tempo de Glock no 
seu primeiro dia no T127 Lotus, mas concluiu o dia 
com a marca impressionante de 141 voltas e não assi-
nalou problemas significativos. A equipa 
esteve focada em corridas longas e ajus-
te do “setup” do carro. 

Hélder Dias

Mourinho suspenso três jogos por insultos 
ao árbitro e comportamento teatral
O português José Mourinho foi suspenso por 

três jogos pela Liga italiana de futebol por 
“gestos teatrais” e por insultar o árbitro e os seus 
assistentes durante o jogo entre o Inter de Milão e 
a Sampdoria (0-0).
O treinador do Inter, também penalizado com 

40,000 euros de multa, foi acusado de ter contestado 
várias vezes as decisões arbitrais de forma grosseira, 
nomeadamente ao cruzar os punhos como se estives-
se algemado, e por ter insultado o árbitro e os seus 
assistentes no túnel de acesso aos balneários.
Mourinho fez aqueles gestos na direção do público 

e das câmaras, como se estivesse de mãos atadas e 
impedido de agir face às expulsões de Samuel e Cór-
doba ainda na primeira parte. O juiz da Liga alega 
que Mourinho contestou “repetidamente” as decisões 
do árbitro com “comportamentos teatrais”.
Esta não é a primeira vez que Mourinho é suspen-

so em Itália, mas as sanções nunca tinham excedido 
um jogo. O juiz Gianpaolo Tosel justifica a decisão 
também com as “expressões injuriosas” contra os ár-
bitros no acesso aos balneários e com os repetidos 
protestos contra a presença de autoridades da Liga 
perto dos bancos de suplentes.
Na partida com a Sampdoria, o Inter jogou uma boa 

parte com nove jogadores contra 11, pela expulsão 
dos seus dois defesas centrais, Walter Samuel (cartão 
vermelho direto aos 31 minutos) e Ivan Córdoba (se-
gundo amarelo aos 38).
Deste modo, Mourinho não vai poder sentar-se no 

banco na visita à Udinese (26.ª jornada), na receção 
ao Génova (27.ª) e na deslocação a Catânia.
Além de Mourinho, o argentino Cambiasso e o ga-

nês Muntari foram suspensos dois jogos, o primeiro 
por ter tentado agredir um adversário no túnel e o 
segundo por insulto aos árbitros.

bento algarvio em Montreal
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É preciso recuar no 
tempo. O Benfica 

vence a União de Leiria, 
a 3 de Fevereiro, e lan-
ça-se na liderança isola-
da da Liga. Provisória, 
clara, porque o Sp. Bra-

ga tem pontos em jogo que lhe permitem 
passar os lisboetas. O tempo, porém, 
dará o primeiro lugar às águias. Ironica-
mente, o tempo e o F.C. Porto. O Benfica 
lidera sozinho como já não acontecia há 
mais de um ano, enquanto o rival Spor-
ting continua sem vencer. Em 2009/10, 
há muito mais que uma estrada a separar 
águias e leões. Há 20 pontos também.
Depois de Saviola e companhia “des-

pacharem” a União de Leiria em jogo 
antecipado, F.C. Porto e Sp. Braga de-
frontaram-se no Dragão. Para o acerto 
do calendário e das contas para o título. 
Uma exibição de força do tetracampeão, 
depois do grito de revolta, dado na sala 

de imprensa do estádio, pelos castigos a 
Hulk e Sapunaru.
Goleada sobre os arsenalistas e afirma-

ção categórica: o F.C. Porto vai lutar até 
ao fim pelo pentacampeonato, mesmo a 
seis pontos do Benfica. Quanto ao Sp. 
Braga, caiu num recinto onde muitos 
caem, só a forma foi diferente dos últi-
mos anos. Nada hipotecado, porém, e, 
finalmente, após o resultado mais pesado 
da época, o assumir claro da luta pelo tí-
tulo. Na frente, uma certeza fica: a con-
tenda será mesmo a três. Um dia antes 
do jogo grande na Invicta, o Sporting 
tem novo nulo, agora em Olhão, onde a 
chuva e o vento debilitaram ainda mais 
um leão que segue a cambalear na Liga. 
Quatro jogos sem ganhar para o campe-
onato e nova exibição cinzenta. Preocu-
pante, pois, quando do outro lado estava 
uma equipa de valor, mas que luta por 
objectivos bem mais modestos.

1-Benfica  49
2-Sp. Braga                48
3-fC Porto                43
4-Sporting  29
5-U. leiria                    27
6-V. guimarães                27
7-marítimo    26
8-Nacional  26

9-P. ferreira                    26
10-rio Ave                         24
11-Académica  23
12-Naval  22
13-Olhanense  19
14-V. Setúbal               16
15-leixões  15
16-Belenenses 11

1ª liGa - liGa saGres

Taça da liGa

iii divisãO pOrTUGUesa

SéRiE A SéRiE B SéRiE C

SéRiE G - AÇORES SéRiE G - MADEiRA
1-Caniçal 37
2-r. Brava                            34 
3-Andorinha 32
4-C. lobos                                       30
5-Portosantense 28
6-e. Calheta                           26
7-Cf União                                              25
8-C. Canicense                             20
9-machico 19
10-1º maio                                        17
11-Porto Cruz                               12
12-Porto moniz                         6

1-madalena 43
2-Capelense 36
3-Boavista S. mateus                                   33
4-Santiago 29
5-lusitânia 28
6-Angrense 24
7-U. micaelense                                 20
8-rabo Peixe                                            19
9-Barreiro 13
10-flamengos 8

SéRiE f
1-Juv. évora             41
2-Pescadores 35
3-C. Piedade                 33
4-farense 32
5-Beira-mar mg              31
6-fabril 26
7-esp. lagos               25
8-Quarteirense 20
9-moura 19
10-U. montemor             14
11-Castrense 14
12-lus. évora  14

SéRiE E
1-Torreense  45
2-Casa Pia                  43
3-Alcochetense 31
4-Tojal  30
5-1.º Dezembro         30
6-Oeiras  26
7-Peniche 24
8-Portomosense  21
9-Caldas 21
10-Sintrense 21
11-gavionenses 12
12-O. moscavide         9

SéRiE D
1-Pombal 40
2-Sourense 37
3-Anadia 36
4-f. Algodres             32
5-mangualde 30
6-gândara 29
7-BC Branco               28
8-Tocha 24
9-V. mocidade               21
10-Penamacorense 13
11-Alcains 12
12-Nelas 9

1-Coimbrões 34
2-Cinfães 31
3-O. Douro                   31
4-Avanca 31
5-fiães 30
6-Candal 29
7-S. João Ver                26
8-P. Castelo               26
9-Cesarense 25
10-milheiroense 20
11-mêda 18
12-Sanjoanense 7

1-Amarante 35
2-fafe 34
3-Vila meã                    32
4-AD Oliveirense      32
5-Joane 31
6-leça 27
7-famalicão 26
8-T. moncorvo             24
9-rebordosa 22
10-Infesta 18 
11-Serzedelo 17
12-Pedrouços 10

1-m. Cavaleiros             41
2-mirandela 35
3-Valenciano 33
4-m. fonte                   33
5-Bragança 31
6-montalegre 28
7-limianos 27
8-Santa maria           21
9-fão 20
10-marinhas 20
11-Amares 19
12-morais 13

zONa CeNTrO zONa sUl

1-Pampilhosa 39
2-Tourizense 35
3-Tondela 34
4-Arouca 33
5-mafra 32
6-Praiense 30
7-Sertanense 29
8-esmoriz 29
9-Operário 27
10-marinhense 26
11-União Serra         25
12-eléctrico 21
13-monsanto 21
14-Ac. Viseu               20
15-O.Bairro 20
16-V.Pico 10

1-U. madeira          49
2-Atlético 39
3-louletano 36
4-Pinhalnovense 35
5-lagoa 31
6-Atl. reguengos        30
7-e. Amadora          30
8-Oriental 29
9-Pontassolense 28
10-Camacha 24
11-real massamá    24
12-Aljustrelense 21
13-Odivelas 20
14-marítimo B         17
15-Igreja Nova         16
16-Santana 3

zONa NOrTe

1-moreirense 47
2-Tirsense 34
3-gondomar 34
4-Vizela 31
5-ribeirão 25
6-Sp. espinho        25
7-Paredes 23
8-Vianense 23
9-Padroense 23
10-lousada 22
11-lordelo 21
12-Boavista 21
13-merelinense 20
14-lourosa 18
15-Vieira 15

liGa de hONra - liGa viTalis
                        P  J  V  e  D
1-Beira-mar       36 20 11 3 6
2-Portimonense   35 20 10 5 5
3-Oliveirense      35 20 10 5 5
4-feirense      32 20 9 5 6
5-S. Clara      32 20 8 8 4
6-Aves            28 20 6 10 4
7-Trofense      28 20 8 4 8
8-fátima       26 20 6 8 6

                        P  J  V  e  D
9-estoril           25 20 5 10 5
10-freamunde    25 20 6 7 7
11-gil Vicente        25  20  6  7  7
12-Varzim                             23   20    4  11   5
13-Chaves       22 20 5 7 8
14-Penafiel      21 20 4 9 7
15-Sp. Covilhã          20  20  5  5  10
16-Carregado     13 20 3 4 13

ii divisãO pOrTUGUesa

TaCa de pOrTUGal

DeSPOrTOCOOrDeNAçãO De JOãO meSQUITA - 

próxiMa jOrNada

Breves

resUlTadOs
Quarta-feira (03 fev)
Benfica-U. leiria                    3-0
Sexta-feira (19 fev)
marítimo-Nacional 1-1
Sábado (20 fev)
V. guimarães-leixões          2-0
Olhanense-Sporting 0-0
Domingo (21 fev)
rio Ave-P. ferreira                1-2
V. Setúbal-Naval             0-1
fC Porto-Sp. Braga            5-1
Segunda-feira (22 fev)
Belenenses-Académica 1-2

UeFa eUrOpa leaGUe

Hertha Berlin 0-4 Benfica
everton 25/02 Sporting

fINAl 03-20-2010
fC Porto vs Benfica

Chaves - Naval                              24/03         14/04
rio Ave - fC Porto                        24/03          14/04

Sexta-feira (26 fev)
U. leiria-V. guimarães         15:15
Sábado (27 fev)
Naval-marítimo 11:00
Sp. Braga-Olhanense                   14:15
leixões-Benfica 16:15
Domingo (28 fev)
Académica-rio Ave           11:00
P. ferreira-V. Setúbal                 11:00
Sporting-fC Porto             15:15
Segunda-feira (01 mar)
Nacional-Belenenses 15:15

liGa dOs CaMpeões: fC Porto 2-1 Arsenal | 2ª mão 09/03
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É preciso recuar no tempo
GiL SOBE
NO RANKiNG
Frederico Gil continua a ser 
o melhor tenista português, 
ocupando o 107.º lugar no 
ranking ATP. O tenista su-
biu dois lugares na tabela 
liderada por Roger Federer. 
No ranking mundial femini-
no, com Serena Williams no 
topo, Michelle de Brito man-
tém a 117ª posição.

CR9 GANHA ESTáTUA 
POR MOMENTOS
Cristiano Ronaldo somou 
dez jogos – entre Liga e 
Champions –, dez vitórias 
e dez golos no Estádio San-
tiago Bernabéu. Mas o nú-
mero 10 também se aplicou, 
no domingo, aos metros da 
estátua que o craque por-
tuguês ganhou, ainda que 
por momentos, na Plaza de 
Ramales, em Madrid. A es-
cultura do jogador do Real 
Madrid foi usada por uma 
marca desportiva numa 
campanha publicitária.

O fENóMENO Só JOGA
MAiS DOiS ANOS
O brasileiro Ronaldo vai 
acabar a carreira de fute-
bolista no final de 2011. O 
avançado anunciou a re-
novação do contrato com o 
Corinthians até 31 de De-
zembro do próximo ano e 
garantiu que depois desse 
dia abandona os relvados 
como jogador profissional. 
“Renovei o contrato por 
mais dois anos e serão os 
últimos da minha carreira. 
Quero jogar ao máximo. 
Espero divertir-me e acabar 
com conquistas importan-
tes”, afirmou “O Fenómeno” 
durante uma conferência 
de imprensa no Parque São 
Jorge, centro de treinos do 
clube. Ronaldo admite que 
já não terá condições para 
participar no Mundial de 
2014, no Brasil, mas con-
fessa o seu desejo de ireste 
ano à África do Sul: “Vamos 
ver. Ainda tenho possibili-
dades de ir agora. Para o 
outro [Mundial] é impossí-
vel. O tempo até a mim me 
pesa.” Quando deixar de 
jogar, Ronaldo vai trabalhar 
como embaixador do Corin-
thians, fruto de um acordo 
já formalizado com o clube. 
O avançado chegou à equi-
pa brasileira em 2008, de-
pois de deixar o Milan. Em 
2009, conquistou a Taça do 
Brasil.

PRODUÇãO AUTOMóVEL 
EM PORTUGAL REGiSTA 
AUMENTO DE 10,9%
No mês de Janeiro de 2010, 
foram produzidos 11.588 
automóveis em Portugal, o 
que representa um aumen-
to de 10,9% face ao mesmo 
período do ano passado. 
De acordo com a Associa-
ção Automóvel de Portugal 
(ACAP), a produção de au-
tomóveis cresceu 10,9%. 
Estes dados demonstram 
que a produção automóvel 
está a recuperar da quebra 
de 34,9% sentida no ano 
passado.

COLABORE COM
O NOSSO JORNAL

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 

514-374-2395

aSTRólogo – cuRaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

falo
Português

jogadores do benfica destacam 
“grande exibição” perante o hertha
Os jogadores do Benfica destacaram 

“a grande exibição” do clube lisbo-
eta na receção aos alemães do Hertha de 
Berlim, premiada com a vitória por 4-0 e 
a qualificação para os oitavos de final da 
Liga Europa de futebol.
“Fizemos um grande jogo e aprovei-

támos muito bem as oportunidades que 
tivemos para marcar”, disse o avançado 
paraguaio Óscar Cardozo, autor de dois 
golos, em declarações à entrevista rápida 
da SportTV. Para o médio espanhol Javi 
Garcia, que marcou o terceiro tento dos 
“encarnados”, os adeptos presentes no 
Estádio da Luz assistiram hoje “ao melhor 

Benfica”, considerando que os lisboetas 
têm condições para fazer “uma boa cam-
panha na Liga Europa”. “Fizemos o que 
tínhamos que fazer”, resumiu o médio 
Ruben Amorim, para quem o avolumar 
do resultado “tornou fácil” uma elimina-
tória que o Benfica tinha empatada (1-1) 
à partida para o confronto da segunda 
“mão”.Com o Marselha em melhor posi-
ção para defrontar as “águias”, graças ao 
triunfo por 3-1 no embate inicial com o 
FC Copenhaga, na Dinamarca, Cardozo 
deixou a receita para os oitavos de final: 
“Vamos tentar fazer o mesmo a quem 
vier e passar à fase seguinte”.
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República portuguesa
5 de outubro de 1910

Após tentativas frustradas de revolu-
ção (a mais importante das quais foi 

o 31 de Janeiro de 1891) e de algumas 
décadas de propaganda contra o regime 
monárquico, o regime republicano foi 
instaurado em Portugal por meio de uma 
revolução armada organizada por conspi-
radores militares e civis, congregados em 
torno do Partido Republicano e de duas 
organizações secretas de cariz social di-
ferente (a Maçonaria e a Carbonária). Os 
dirigentes revolucionários tinham previs-
to que a revolução triunfaria facilmente 
em Lisboa e seria depois proclamada no 
resto do País por telégrafo. Após alguns 
sobressaltos, assim veio efectivamente 
a acontecer, dado que os combates, de 
dimensão relativamente reduzida, se cir-
cunscreveram unicamente a Lisboa (Ro-
tunda), nos quais a população colaborou 
em larga escala, conduzindo à Proclama-

ção da República por José Relvas na ja-
nela da Câmara Municipal.
Durante o período da propaganda, to-

das as forças e personalidades republica-
nas encontraram facilmente um mínimo 
denominador comum no desiderato da 
abolição do regime monárquico, que ra-
pidamente deu lugar à manifestação das 
divergências políticas e pessoais que es-
tão na raiz da grande instabilidade políti-
ca do regime. Esta encontra-se claramen-
te reflectida na fragmentação partidária 
(não obstante a qual o Partido Democráti-
co teve quase sempre uma notável hege-
monia), no grande número de ministérios 
nomeados (quarenta e oito, muitos deles 
de duração efémera, tendo havido casos 
em que nem sequer tomaram posse), no 
facto de poucos presidentes terem cum-
prido o seu mandato até ao fim, nas várias 
situações de ditadura (a mais importante 
das quais, a de Sidónio Pais, de algum 
modo prefigura o Estado Novo salaza-
rista). A consolidação da República foi 
dificultada, não apenas pelas dissidências 
dentro do campo republicano, mas ainda 
pela pressão dos restauracionistas monár-
quicos, que tentaram pela força das armas 
retomar o poder, e pelas correntes de ca-
riz autoritário que se iam espalhando pela 
Europa, com manifestações e reflexos 
em Portugal, e também, por outro lado, 
por um amplo movimento operário for-
temente influenciado pelas ideias anarco-
sindicalistas. Não só no plano político se 
manifestaram as dificuldades: a Repú-
blica instituiu um regime de igualdade 
política, nomeadamente no campo das 
liberdades de associação e expressão e 
dos direitos eleitorais, mas não realizou a 
igualdade social, nunca conseguindo en-

contrar meios para eliminar as precárias 
condições de vida da grande massa da 
população, extremamente pobre e com 
elevado nível de analfabetismo. Dessa 
dificuldade em solucionar questões so-
ciais é claro indício a incapacidade para 
evitar o fluxo constante de emigrantes 
(para o Brasil e para os Estados Unidos, 
principalmente), que despovoou áreas 
extensas do país e teve reflexos negati-
vos sobre a economia, nomeadamente 
sobre a produção agrícola. Outro factor 
importante, que contribuiu para agravar 
a situação económica e social de Portu-
gal, foi a participação na Grande Guerra, 
encarada como meio de salvaguardar as 
colónias, que acarretou um investimento 
incomportável e uma considerável perda 
de vidas. Entretanto, a guerra, a constante 
instabilidade governativa, as questiúncu-
las entre dirigentes políticos, a agitação 

social, para não falar da incompetência de 
muitos governantes, contribuíram larga-
mente para o descalabro das finanças pú-
blicas (aliás herdado do regime deposto). 
Apenas num breve período, sob a direc-
ção de Afonso Costa, as contas públicas 
acusaram saldo positivo, voltando depois 
o País a cair na bancarrota. Todos os fac-
tores sumariamente enumerados concor-
reram para o descrédito das instituições 
parlamentares, dos partidos democráticos 
e dos seus dirigentes. Começaram por tal 
facto a avolumar-se as tendências para 
encontrar homens fortes capazes de pôr 
termo à “desordem nas ruas” (cuja res-
ponsabilidade era partilhada por todas as 
forças políticas em presença), ganha peso 
o receio do “bolchevismo” (embora o 
Partido Comunista, fraquíssimo, apenas 
se tivesse constituído em 1921). Surgem, 
assim, as tentativas de instauração de um 
regime de força, antiparlamentar e anti-
liberal: primeiro sob Sidónio Pais, em 
1917, depois, em 1926, uma conspiração 
em que se unem republicanos desencan-
tados, restauracionistas monárquicos (os 
da velha escola e os novos expoentes do 
Integralismo Lusitano) e católicos res-
sentidos pela perda dos seus privilégios 
(a radical Lei de Separação do Estado e 
da Igreja reduzira drasticamente a influ-
ência social da Igreja e dera mesmo lugar 
a manifestações agressivas de carácter 
persecutório), militares e civis de tendên-
cias filo-fascistas, desencadeia um golpe 
que apanha totalmente indefesa a Repú-
blica democrática e parlamentar e instau-
ra uma Ditadura Militar que, poucos anos 
volvidos, dará lugar ao Estado Novo.


