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Um orgulho
muito especial

lamentáveis
intervenções
Custa a cada um de nós acreditar 

no que, a um alucinante ritmo di-
ário, nos vai chegando pela comunica-
ção social sobre as críticas suicidárias 
da generalidade dos líderes da atual 
oposição. Mas também da grande 
maioria dos comentadores de serviço, 
ou mesmo dos detentores dos grandes 
interesses! O que diria Salazar se pu-
desse, ao longo de uma semana, assis-
tir ao verdadeiro caudal de ponta de 
cheia com que mil e um portugueses, 
de quem seria de esperar um compor-
tamento politicamente responsável, 
vão tratando a imagem de Portugal, 
por cá e por esse Mundo fora?!
Como reagiria o nosso antigo líder 

político se tomasse conhecimento da 
mais recente intervenção de Paulo 
Rangel em pleno Parlamento Euro-
peu?
Chorava, desmaiava ou fechava o 

televisor passados que estivessem os 
primeiros trinta segundos daquela se-
gunda inacreditável intervenção? E os 
nossos compatriotas: será que conse-
guem vislumbrar um ínfimo de nexo 
numa tal intervenção? Muito sincera-
mente, custa-me acreditar que, no seu 
mais íntimo recolhimento, existam 
muitos portugueses que sejam capa-
zes de sufragar tal atuação. Não me é 
fácil acreditar noutra coisa.
Mas se por Bruxelas o PSD nos pre-

senteou com esta inacreditável inter-
venção de Paulo Rangel, de Pedro 

impact promove educação
Decorreu no dia 26 o lançamento ofi-

cial no Estádio Saputo da Campa-
nha Mundial a “Educação associa-se ao 
Futebol”.

Baseada no artigo 26 da Declaração 
universal dos Direitos do Homem que 

estipula que todas as pessoas, sem qual-
quer restrição quanto à sua raça, sexo, 
origem social ou étnica, idade ou defici-
ência, tem direito à educação, a inicia-
tiva partiu da Organização das Nações 
Unidas e 189 países, entre os quais o 
Canadá, que assinaram em Dakar no ano 
2000 uma Declaração conjunta, estabe-
lecendo um programa ambicioso mas 
justo, a fim de atingir os Objectivos do 
milénio para o desenvolvimento. Preco-
nizando a redução de 50% do número 
de analfabetos adultos até 2015, o plano 
prevê a necessidade do aumento da ajuda 
pública dos países do Norte até à barra de 
0,7% do PIB (produto nacional bruto), de 

modo a contribuir para que os países po-
bres atinjam os seus objectivos. Na con-
tinuação desta declaração de princípios, 
a UNESCO lançou a campanha mundial 
para a educação que este ano é apoiada 
pela FIFA em todo o mundo, pretenden-
do lembrar aos 189 países co-signatários 
a importância dos objectivos expressos, 
frisando a necessidade de os realizar até 
a data estabelecida de 2015. Ou seja: a 
educação para todos. 
O Impact de Montreal associa-se assim 

ao ICEA (Instituto de cooperação para 
educação dos adultos) tomando no Qué-
bec as rédeas desta campanha interna-

Continuação na página 15
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pENsAMENTO DA sEMANA

EFEMÉRIDEs - 2 DE JUNHO

DIA DE pORTUGAL DE CAMÕEs E DAs 
COMUNIDADEs pORTUGUEsAs
O Consulado Geral de Portugal e a Comissão Organizadora do Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas informam que 
terá lugar no Parque de Portugal, no dia 10 de Junho 2010, às 18h30, a 
cerimónia do Içar da Bandeira. Um porto de honra será oferecido após 
o recital de Filipe Baptista, que se realizará a partir das 20h00, na Igreja 
St. Jean-Baptiste (309, rue Rachel Est, (esquina Henri-Julien), Montre-
al). O recital é patrocinado pela Caixa Desjardins Portuguesa.

Passos Coelho, que o derrotou – e por boa margem –, 
foi possível escutar mais uma incendiária declaração, 
desta vez no Porto, perante um conjunto de alunos da 
Universidade Católica Portuguesa. Porque se o que 
disse não corresponde à verdade, e tudo não passa 
de mera luta por uma imagem que já se percebeu ser 
politicamente oca, bom, seria uma intervenção de 
extrema gravidade para o País. Mas se a afirmação 
for verdadeira, caramba, qualquer um que tenha um 
conhecimento mediano das coisas da vida facilmente 
perceberá que o melhor para todos nós seria não an-
dar por aí a dizer que estamos a curta distância de um 
terrível descalabro. A evidência!
Ora, se o líder do PSD mudou as promessas que 

fez aos portugueses, e aos seus militantes em parti-
cular, em favor do País, porque será que vem agora 
deitar uns quilolitros de gasolina sobre uma foguei-
ra que arde ao desbarato, ateada que foi pelos que 
comandam o sistema político-económico defendido, 
precisamente, pelos dirigentes do seu partido? Pois, 
se acha que o País caminha para um abismo, porque 
o não diz em particular ao Primeiro-Ministro, ou ao 
Presidente da República, em vez de andar a fazê-lo 
junto de grupos de jovens e com cobertura televisi-
va? Ou será que se acha o detentor de uma verdade só 
por si compreendida?
Mas o desvario político ultrapassa claramente o do-

mínio estritamente partidário, porque logo nos sur-
giram os dirigentes comunistas a propor uma moção 
de censura, numa verdadeira corrida, essa sim, para 
o abismo que os portugueses acabarão por ter quan-

lamentáveis intervenções
do uma direita só de interesses e sem outros valores 
que não o dinheiro acabar por ser colocada no poder. 
Com a inacreditável ajuda, entre outros, de comunis-
tas e bloquistas. É caso para perguntar: que razões 
terão levado tantos políticos destas áreas a andarem a 
dar vivas ao 25 de Abril, para trinta e seis anos depois 
se colocarem, na prática, como ajudantes de coveiro 
do pouquíssimo que ainda resta do que já foi a exce-
lente Constituição de 1976?
A encimar tudo isto, as patéticas críticas de patrões 

e de sindicalistas, que chegam a pedir clareza e preci-
são na acção governativa, completamente incapazes 
de reconhecer que tais ingredientes estão hoje com-
pletamente fora de controlo, por via da progressiva 
implantação do neoliberalismo que tem vindo a ar-
ruinar o Mundo, ao ponto de se ter chegado ao esta-
do que se vê, e cujo desenvolvimento facilmente se 
consegue perceber.
Tem a mais plena razão Jorge Coelho, quando há 

dias referiu que ser político, nos dias que passam, é 
um estado só suscetível de ser praticado por doidos. 
Que o diga Barack Obama, perante o cabalíssimo 
bombardeio que o seu programa, largamente sufra-
gado nas urnas, sofreu por parte dos seus adversários 
republicanos. De resto, é isto mesmo que a esmaga-
dora maioria dos portugueses hoje pensa, porque de 
há muito perceberam que as palavras são apenas isso, 
e que as mudanças que possam ter lugar na governa-
ção só darão em mais prejuízo ainda.  
Quem é que hoje acredita no Pai Natal?

Hélio Bernardo Lopes

prometer o que não tem
Os políticos para serem eleitos prometem mundos 

e fundos. Faz-nos lembrar aquele político que, 
por interesse próprio, queria ser eleito custasse o que 
custasse, e então, durante a campanha eleitoral, não 
se cansava de anunciar aos eleitores que se fosse elei-
to mandaria construir uma ponte naquela aldeia. As 
pessoas,  sem pensar, ao princípio aplaudiam a ideia. 
Mas um dia, alguém se apercebeu que por aquelas re-
dondezas não existia nenhum rio. Confrontado com a 
inexistência do dito rio, o finório respondeu: “Não há 
problema – a ponte já fica construída para quando 
tivermos o rio...” 
Vem isto a propósito da propaganda política que se 

pratica em Portugal onde existem dois mundos opos-
tos. Um que atrapalha e outro que trabalha, um que 
cria problemas e outro que os resolve, um que vive 
na ilusão e outro na dura  realidade. Ao primeiro dos 
dois mundos tudo é permitido. Ao segundo tudo é di-
ficultado. O primeiro vive à grande e à francesa. O 
segundo trabalha e vive na  pobreza. Há um Portugal 
que vive à sombra do Estado. Há outro que alimenta 
o Estado.
Na vida pessoal e na actividade privada ou  públi-

ca temos que assumir a responsabilidade por aquilo 
que dizemos ou prometemos. Ou seja, o excesso de 
optimismo de que os rendimentos são seguros e sem-
pre crescentes conduz a gastos baseados no crédito. 
Quando este é cortado e o consumidor obcecado tem 
de regressar ao equilíbrio, a depressão e/ou a banca 
rota é inevitável. É o resultado de gastar aquilo que 
não temos.
O primeiro é o mundo da política e dos seus amigos 

e protegidos, unidos por um Estado tentacular e es-
banjador de fundos. É o mundo de empresas públicas 
e semipúblicas. Manda na sociedade como se esta 
fosse propriedade de uns quantos. Beneficia certos 
negócios em prejuízo de outros.

O segundo é o mundo de centenas de milhar de 
agentes económicos esquecidos e desprotegidos que 
carregam às costas um sistema fiscal injusto, uma 
burocracia asfixiante e, sobretudo, uma justiça que 
não funciona. São pequenos e médios empresários, 
empreendedores, investidores, gente que trabalha, 
gente que não aparece nos écrans da televisão e que 
apenas e só, os políticos se apercebem que esta gente 
existe na altura das eleições. São duas realidades que 
parecem de países diferentes. Mas não. Infelizmente 
coexistem no nosso país. De resto têm valores opos-
tos, vidas desiguais. Como alguém há dias dizia: “A 
ns todas as facilidades, a outros todas as dificulda-
des. Uns têm acesso aos corredores do poder e aos 
centros de decisão. Outros só com padrinhos, luvas e 
cunhas”. Segundo a opinião de alguns economistas: 
“Portugal tem dois sistemas: um sistema que mistura 
uns pozinhos de socialismo e capitalismo de Esta-
do, cozinhados por um acentuado dirigismo político. 
E outro sistema que é uma espécie de economia de 
mercado para os pobres”. 
O primeiro sistema é mais ou menos o que Portugal 

sempre foi. Um país a viver sob a protecção do Es-
tado. Agora mais forte, gastador e arrogante do que 
nunca. Um Estado que, sob o comando socialista, re-
forçou a sua condição de monstro insaciável, consu-
mindo metade da riqueza produzida.
O segundo sistema é, também, o que sempre foi. 

Gente que vive sob o garrote fiscal, a prepotência da 
burocracia estatal e a incerteza do futuro. Gente que 
fez pelo país muito mais do que aquilo que imagina-
mos. Gente a quem o Estado só atrapalha. Estes dois 
sistemas é uma mistura negativa, pois um sistema 
vive do outro, suga o outro. A continuarmos assim 
será difícil termos uma sociedade mais justa. 

Augusto Machado

1537 - O papa Paulo V reconhece a humanidade dos nativos do Novo 
Mundo.
1740 - Nasce Doantien Alphonse François, marquês de Sade, em Pa-
ris.
1840 - Nasce o escritor britânico Thomas Hardy, autor de “Judas, o 
Obscuro”.
1854 - É fundado O Comércio do Porto.
1857 - Nasce o compositor britânico Edward Elgar, autor das marchas 
de “Pompa e Circunstância”.
1858 - Primeira observação do Grande Cometa Donati, pelo astróno-
mo italiano Giovanni Battista Donati.
1870 - Lançamento do cabo telegráfico entre Carcavelos e Porthcurno, 
na Cornualha, Reino Unido, pelo navio CS Hibernia, da Falmouth Gi-
braltar Telegraph Company.
1896 - Marconi faz o registo da patente britânica de telegrafia sem 
fios.
1912 - O atleta português Francisco Lázaro vence a primeira Maratona 
de Lisboa.
1924 - O Congresso dos EUA reconhece o direito de cidadania dos 
índios.
1940 - Estado Novo. Consagração do Secretariado Nacional da Pro-
paganda de António Ferro com o lançamento das comemorações dos 
centenários da fundação da nacionalidade e da restauração.
1941 - Morre o atleta norte-americano Lou Gehrig, detentor dos recor-
des de basebol da época, vítima de esclerose antropomórfica lateral, 
doença que ficou conhecida pelo seu nome.
1946 - É constituída a República Italiana. Os eleitores, em referendo, 
recusam a monarquia.
1949 - A Transjordânia toma o nome de Reino Hachemita da Jordâ-
nia.
1953 - Coroação de Isabel II de Inglaterra.
1961 - Guerra Colonial. Ataques a fazendas em Carmona, Negaje e 
Ambriz, em Angola.
1975 - Abre a Assembleia Constituinte, a primeira eleita por sufrágio 
livre, direto e universal.
1979 - Primeira visita de João Paulo II à Polónia, sua terra natal, consti-
tui a primeira visita de um pontífice a um país sob regime comunista.
1981 - O Parlamento português aprova a Lei que permite o acompa-
nhamento de crianças internadas em hospitais, pelos familiares.
1987 - O presidente dos EUA Ronald Reagan nomeia Alan Greenspan 
presidente da Reserva Federal.
1989 - Praça de Tiananmen. Milhares de soldados avançam sobre de-
zenas de milhar de estudantes que há seis semanas se mantêm no 
centro de Pequim.

“Não há outro inferno para o homem além da estupidez ou da mal-
dade dos seus semelhantes”. 

Doantien Alphonse François, marquês de Sade
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Esta residência sofi sti cada no esti lo 
regência dos anos 20, é uma mistura per-
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do Oratório St-Joseph, está situada numa 
rua tranquila, a alguns minutos apenas 
de todos os serviços, localizada num ter-
reno plano de 14 000 pés quadrados.
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317 Rue Carré-St-Louis 
Prédio com vários pisos, 2 quartos + 
1 quarto de banho. Raro no mercado! 
Casa de esti lo vitoriano, defronte ao 
Carré St-Louis. Aproveite os detalhes 
arquitecturais, preservados com o 
seu aspecto original, magnífi cas es-
cadas de madeira, muros de ti jolo, 
grande terraço, clarabóias, garagem 
e muito mais.

violência vista
como “normal”
Há muitas mulheres que continuam a achar “normal 

apanharem dos maridos”, como se encara como 
normal crianças apanharem dos pais, diz a responsável 
da Delegação Norte do Instituto Nacional de Medicina 
Legal. Teresa Magalhães falava à agência Lusa a propó-
sito do lançamento do livro “Violência e Abuso – Res-
postas simples para questões complexas”. A obra ajuda 
a identificar o que é abuso e contribui para a sinalização 
de casos.

Sócrates alegre com apoio do pS
O secretário-geral do PS disse dese-

jar “convictamente” a vitória de 
Manuel Alegre nas próximas eleições 
presidenciais e adiantou que pessoal-
mente se empenhará nesse acto eleito-

ral. A garantia de José Sócrates surgiu 
no final da reunião da Comissão Nacio-

nal do PS, que decidiu por ampla maio-
ria – dez votos contra e uma abstenção 
– apoiar a candidatura do histórico so-
cialista.
José Sócrates congratulou-se com a 

aprovação da sua proposta de apoio a 
Manuel Alegre, dizendo que todos os 
membros da Comissão Nacional do PS 
“compreenderam muito bem” os seus 
argumentos.
“A minha proposta [de apoio a Ale-

gre] foi baseada na ética da respon-
sabilidade. Um partido tem de decidir. 
Não pode decidir não decidir”, disse 
o líder socialista, numa alusão crítica 
à corrente anti Alegre. Sócrates frisou 
ainda que a decisão de apoiar o poeta 
nas presidenciais “não é apenas um 
apoio formal”. “Eu quero também que 
o Manuel Alegre ganhe”, sublinhou.

Bp continua em maré
negra de crude e azar
A tentativa da BP para parar o der-

rame de petróleo no Golfo do Mé-
xico com lama e cimento falhou. A pe-
trolífera britânica anunciou que o seu 
novo plano vai demorar, pelo menos, 
quatro dias até ser implementado, “mas 
não há garantias de sucesso”. 
O presidente dos Estados Unidos, Ba-

rack Obama, descreveu mais esta ten-
tativa falhada como “desoladora”. O 
chefe de operações da empresa, Doug 
Suttles, explicou que o novo plano pas-
sa por enviar robôs submarinos a 1.500 

metros de profundidade para serrarem 
e selarem a conduta que continua a der-
ramar crude.
O conselheiro da Casa Branca para o 

sector da Energia, Carol Browner, dis-
se ontem à estação televisiva BBC que 
“este é o pior desastre ambiental de 
sempre nos EUA e não deverá acabar 
até Agosto”. Cerca de 75 milhões de 
litros de petróleo já foram derramados 
nas águas do Golfo no México, afec-
tando mais de 110 km da linha costeira 
do estado da Louisiana.

fACEBOOK CENSURADO
As autoridades do Bangla-
desh bloquearam o acesso 
ao Facebook, devido a “ma-
teriais ofensivos” contra o 
profeta Maomé e líderes po-
líticos do país. Já na sema-
na passada, o Paquistão, 
outro país maioritariamente 
muçulmano, utilizou o mes-
mo argumento para bloque-
ar o acesso à rede social e 
também ao YouTube.

casamento gay torna
a sociedade “melhor”,
diz Sócrates
O primeiro ministro afirmou que 

a aprovação do casamento entre 
pessoas do mesmo sexo 
torna a sociedade “me-
lhor”, defendendo que 
“nenhuma questão, nem 
social, nem económica, 
deve servir de desculpa” 
para não avançar “no 
campo dos direitos”.
Falando aos jornalistas 

antes de um almoço no 
Palácio de São Bento 
com várias associações 
defensoras dos direitos 
homossexuais e LGBT, 
José Sócrates sublinhou 
que “esta não é uma lei 
que visa distinguir este 
ou aquele grupo na sociedade, é uma 
lei que reduz as desigualdades, a dis-

criminação no nosso país”.
“É uma lei humanista”, resumiu, no 

dia em que a lei que per-
mite o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo 
foi publicada em Diário 
da República.
Questionado sobre a 

posição do presidente 
da República, que numa 
declaração ao país invo-
cou o interesse nacional 
e a crise para promul-
gar o diploma, o chefe 
do Governo recusou 
referir-se diretamente às 
palavras de Cavaco Sil-
va, mas salientou ter ex-
pressado “compreensão 

por todos os argumentos contrários”.

inovação e criatividade 
fundamentais para
novos mercados
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, 

apontou a inovação e a criatividade como peças 
fundamentais para as empresas portuguesas penetrarem 
em novos mercados, exortando os empresários a “arre-
gaçar as mangas” e vencer as dificuldades. Em decla-
rações aos jornalistas à saída da cerimónia de entrega 
do Prémio Produto Inovação atribuído pela COTEC, 
Cavaco Silva voltou a deixar palavras de incentivo aos 
empresários, reiterando que “inovação” é uma “pala-
vra chave” para Portugal entrar em novos mercados. 
“Só por essa via nós conseguiremos resolver o nosso 
grande problema que é o excesso de endividamento 
externo”, sustentou. Por isso, continuou, apesar das li-
mitações ao financiamento, os empresários têm de “ar-
regaçar as mangas, vencer as dificuldades e conseguir, 
através da inovação, através da eficiência, ganhos de 
competitividade”. “Há empresas onde, no seu interior, 
vigora uma cultura de inovação e isto é muito impor-
tante para o nosso país», acrescentou, falando sobre 
uma «nova geração de empresários”.

alemanha defenderá euro 
forte com todas as forças...
A Alemanha defenderá “com todas as forças” um 

euro forte, afirmou hoje a chanceler alemã, An-
gela Merkel, em Jeddah, no oeste da Arábia Saudita. 
“Quero ser muito clara: a Alemanha, enquanto grande 
exportadora e primeira economia da União Europeia, 
beneficiou grandemente do euro no passado. É por isso 
que defenderemos um euro forte com todas as nossas 
forças”, insistiu a chanceler, num discurso na câmara de 
comércio de Jeddah. Merkel reiterou igualmente que o 
desafio principal é reduzir as diferenças de “competiti-
vidade entre os Estados da UE e mais precisamente na 
Zona Euro”.

NAZARé: MUNíCiPES 
CONTESTAM NOVOS 
PREçOS DE áGUA E
SANEAMENTO
Cerca de 80 pessoas protes-
taram hoje na Nazaré contra 
os novos tarifários de água, 
saneamento e resíduos sóli-
dos urbanos (RSU) aprovados 
pela autarquia que, perante a 
contestação, prometer rever 
a proposta inicial. O protes-
to, agendado para a reunião 
do executivo camarário, aca-
bou por ser transferido para 
a biblioteca municipal devido 
à exiguidade do espaço e à 
impossibilidade dos muní-
cipes poderem intervir além 
de cinco minutos. Um dos 
moradores, Alberto Remígio, 
disse ao presidente da autar-
quia que pagava “50 cêntimos 
pela recolha de lixo” mas ago-
ra, após a entrada dos novos 
preços, gasta “oito euros”.

AçORES: UGT ALERTA 
PARA “FlAgelo” DO DE-
SEMPREGO NA REGiãO
O presidente da UGT/Açores, 
Francisco Pimentel, alertou 
para o “flagelo” do desempre-
go no arquipélago, defenden-
do soluções conjuntas do go-
verno regional e dos parceiros 
sociais que sejam capazes 
de “atacar” o problema. “O 
desemprego, que atingiu nos 
últimos tempos 7,7 por cento, 
e a situação dos vínculos pre-
cários são dois dos principais 
problemas económicos e so-
ciais da região”, afirmou Fran-
cisco Pimentel, em declara-
ções à Lusa, no final de um 
encontro com o Representan-
te da República para os Aço-
res. Neste encontro, realizado 
na sequência da criação da 
UGT/Açores como estrutura 
autónoma, foi apresentado 
um documento elaborado por 
esta estrutura sindical sobre a 
situação económica e social 
da região, onde o desempre-
go e os vínculos precários são 
apontados como “principais 
problemas”.

ESCOLAS DO PORTO 
CONTRA O TABACO
No Dia Mundial sem Tabaco, 
várias escolas do Porto reu-
niram-se em frente à Câmara 
Municipal da cidade para uma 
marcha de protesto. O objec-
tivo, foi a consciencialização 
dos alunos e dos cidadãos 
para uma vida mais salutar.

conselho de escolas
propõe reorganizar ciclos
Projecto do órgão consultivo do Governo deve 

ser entregue à ministra da Educação até final 
do ano lectivo.
O Conselho de Escolas vai propor à ministra da 

Educação a reorganização dos ciclos de ensino em 
três ciclos de quatro anos cada. O projecto foi debati-
do no plenário do órgão consultivo do ME, e Álvaro 
Almeida dos Santos conta com a sua aprovação.
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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COMENTáRiO SEMANAL DE 
ECONOMiA E MERCADOS

SEMANA DE 24 A 28 DE MAiO
OCDE revê em alta crescimento da economia 

portuguesa, para 2010, embora revendo em baixa 
o referente a 2011 e mostrando-se mais pessimista 

relativamente ao Mercado Laboral
Na semana passada, com a publicação do Economic 
Outlook, a OCDE veio afirmar-se como a Autoridade mais 
optimista, lançando previsões de crescimento económico 
em 2010 e 2011, de um modo geral, mais elevadas do que 
aquelas elaboradas pelo FMI e pela Comissão Europeia 
(CE) para a maioria dos países. No caso português, a 
Organização apontou para um crescimento, em 2010, 
de 1.0%, ligeiramente acima do valor avançado nas suas 
anteriores Previsões de Outono (+0.8%, em Novembro de 
2009) e significativamente acima dos valores avançados 
por outras autoridades, o que, em parte, reflectirá o 
facto de estas não terem, na altura, conhecimento 
do crescimento trimestral de 1.0% estimado pelo INE 
para o 1ºT2010. Com efeito, o FMI, a CE e o Banco de 
Portugal (BdP) apontam para progressões de 0.3%, 0.5% 
e 0.4%, respectivamente. No entanto, para o próximo 
ano, a OCDE prevê que a economia volte a perder 
velocidade e terreno face à média dos países da Zona 
Euro, apontando para um crescimento de 0.8% (menos 
0.7 p.p. do que o anteriormente previsto e menos 1.0 
p.p. do que o projectado para a Zona Euro), mantendo-
se, ainda assim, a par do BdP, como a entidade mais 
optimista, embora apenas marginalmente (+0.1 p.p. face 
às previsões da CE e do FMI). Estas previsões da OCDE 
são, de resto, igualmente mais optimistas para 2010 do 
que as que o Governo projectou, no âmbito do Programa 
de Estabilidade e Crescimento (PEC) 2010-2013 (+0.7%), 
embora ligeiramente mais pessimistas para 2011 
(+0.9%). No fundo, e no que respeita, designadamente, 
a este ano, estas previsões da OCDE acabam por vir, 
de certa forma, de encontro ao que referimos aquando 
da divulgação da forte expansão trimestral do PIB, no 
1ºT2010 (+1.0%), de que a economia deveria acabar por 
registar crescimentos trimestrais relativamente anémicos 
até final do ano, não sendo, mesmo, de excluir trimestres 
de contracção. Com efeito, caso o PIB venha a estagnar, 
em termos médios, até ao final do ano, este registaria 
um crescimento na ordem de 1%, o que representa, 
precisamente, o valor previsto pela Organização. Para 
a Zona Euro, a OCDE revela-se, igualmente, como a 
entidade mais optimista, apontando para crescimentos de 
1.2% e 1.8% em 2010 e 2011, respectivamente, quando 
o FMI prevê crescimentos de 1.0% e 1.5% e a CE de 
0.9% e de 1.5%. A Organização considera que, apesar da 
economia portuguesa ter regressado ao crescimento, este 
ano, este deverá permanecer lento ao longo do período 
de projecção, reflectindo a necessária consolidação 
orçamental e o processo de desalavancagem financeira, 
o que acabará por se reflectir, ao longo do ano, numa 
contínua deterioração da situação no Mercado Laboral. 
Com efeito, a OCDE projecta um agravamento da Taxa 
de Desemprego, dos 9.5%, observados em 2009, para 
10.6%, em 2010, e para 10.4%, no próximo ano, valores 
que acabam, assim, por traçar um dos cenários mais 
pessimistas até agora apresentados, para este ano (a 
par do FMI, que previu 11.0%), e o mais pessimista para 
2011, continuando a evidenciar uma situação mais grave 
do que a perspectivada para a Zona Euro (10.1%, em 
ambos os anos).ambos os anos).

Uma coalizão plc-NpD dirigida
por layton derrotaria Harper

cimeiras G8/G20: Sheila fraser vai inquirir
A verificadora-geral do Canadá, Sheila Fraser, vai 

finalmente inclinar-se sobre os custos da segu-
rança para as cimeiras do G8 e o G20, que terão lugar 
em este mês no Ontário. O montante, avaliado em 
quase 1 bilião de dólares, fez saltar a oposição em 
Ottawa a semana passada. Dois deputados enviaram 
uma carta à verificadora para lhe pedir que se apreen-
da o processo. Em entrevista, a senhora Fraser reco-
nheceu que os custos antecipados também a fizeram 

pestanejar. Precisa contudo que a segurança é algo de 
muito complexo e, por conseguinte, caro. Diz igual-
mente que é falso dizer que perto de 1G $ será gasto 
em quatro dias apenas, dado que a preparação acer-
ca da segurança de tais acontecimentos pode durar 
meses, até mesmo anos. Sheila Fraser vai esperar o 
fim das duas cimeiras e que tudo esteja contabilizado 
antes de começar o seu trabalho de verificação.

os conservadores a
favor de uma verificação

cRcHUM: ppp custará
320 milhões suplementares

Se eleições federais decorressem hoje, a compo-
sição do Parlamento pouco alteraria, revela uma 

nova sondagem Angus Reid. A única “muito hipoté-
tica” aliança entre o Partido liberal e o Novo Par-
tido Democrático permitiria inverter 
o Partido conservador, à condição de 
ser dirigida por Jack Layton. As inten-
ções de voto dos sondados comparti-
lham-se assim: 35% aos Conservado-
res, 27% ao Liberais, 19% ao NPD, 
9% ao Bloco quebequense (37% no 
Quebeque) e 8% ao Partido verde, 
aparente aos resultados das eleições 
de Outubro de 2008. A diferença entre 
estes resultados e os das eleições pre-
cedentes reside na margem de erro da 
sondagem, de mais ou menos 2,2%, 
19 vez sobre 20. A única excepção é 
o apoio aos Conservadores, em baixa 
de 2,6 pontos de percentagem – de 37,6% em 2008 
a 35% hoje. Se uma coligação PLC-NPD fosse ofe-

recida aos eleitores, poderia tomar o poder. Contudo, 
os conservadores teriam êxito a desfazer uma coliga-
ção dirigida por Michael Ignatieff que apenas merece 
o apoio de 13% do eleitorado (40% ao PCC contra 

34% ao PLC-NPD). 
Uma aliança dirigida por Bob Rae, 

chegaria à igualdade com o PCC 
(38% de cada lado). A coligação pilo-
tada por Jack Layton ganharia as elei-
ções (43% contra 37% para o PCC). 
Esta coligação seria igualmente po-

pular no Quebeque. Haveria 44% dos 
sufrágios, ou seja 10 pontos de per-
centagem a mais que o Bloco quebe-
quense. 
“Jack Layton é amado no Quebe-

que, mas muitos não votam pelo seu 
partido porque sabem que não tem 
possibilidade de ser eleito. Uma co-

ligação altera as intenções de voto”, considera o se-
nhor Mukerji.

O governo do Quebeque vai pagar uma taxa de juro 
de 7% confiando o financiamento da construção 

do Centro de investigação do CHUM a um consórcio 
privado, em vez de 4,7% se se auto-financiasse. Ao 
fim de 30 anos, esta ligeira diferença ter-lhe-á custa-
do 320 milhões de dólares suplementares. 
O consórcio Acesso Investigação Montreal L.P. in-

cluirá os custos do empréstimo a uma taxa de 7,067% 
nos 43 milhões que pagará anualmente o governo, 
indicou a agência de notação de crédito DBRS numa 
análise publicada quarta-feira. Esta semana, as obri-

gações do governo do Quebeque de 30 anos negocia-
vam-se a 4,762% nos mercados. 
Os três quartos do aluguer anual de 43M $ vertidos 

ao consórcio cobrem o reembolso do empréstimo e o 
custo dos juros. 
O quarto restante cobre essencialmente as despesas 

de avaliação da construção. 
Estes variam pouco, que a construção seja construí-

da de acordo com um modo tradicional ou de acordo 
com o modo da parceria pública-privada (PPP).

O governo conservador conta apresentar aos ou-
tros partidos uma série de propostas destinadas 

a assegurar uma maior transparência nas despesas do 
Parlamento. O líder do governo na Câmara dos Co-
muns, Jay Hill, apresentará o seu plano ao gabinete 
interno, o órgão dos Comuns responsável pelos as-
suntos financeiros e administrativos, do qual faz par-
te. Sugerirá nomeadamente convidar a verificadora-
geral, Sheila Fraser, a examinar a gestão de todas as 
despesas dos deputados. Há três semanas, o gabinete 
recusou aceder ao pedido neste sentido da D. Fra-
ser, julgando suficientes os mecanismos de controlo 

já em função. O Escritório considerava que a senho-
ra Fraser excedia o seu mandato. De acordo com a 
proposta conservadora, os deputados e os líderes de 
partidos deveriam divulgar todas as suas despesas 
de maneira dinâmica. O plano do senhor Hill inclui 
igualmente uma verificação das despesas da adminis-
tração e dos funcionários do Parlamento, bem como 
dos senadores e funcionários do Senado. O gabinete 
interno determinaria a natureza exacta e a frequência 
destas verificações. Hill indicou que desejava apre-
sentar estas propostas aos três partidos de oposição 
antes de divulgar mais informações.
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o invés da colonização
Inicio o rascunho deste texto a pensar na frase de 

um trabalhador russo que há anos dizia: 
“O capitalismo é a exploração do homem pelo 

homem. O comunismo é o contrário”. Isto porque 
difícil se torna distinguir quem é o colonizador ou 
o colonizado, no binómio — portugueses e brasi-
leiros. Quem encontrou o Brasil? Não foi Pedro 
Álvares Cabral em 1500? Os barcos, a tripulação 
não eram portugueses? Que Língua foi ensinada 
aos indígenas na época do desenvolvimento do 
país, não foi a Língua Portuguesa? Então porque 
é que nos submetemos aos caprichos linguísticos 
dos brasileiros? A que serve o execrável Acordo 
que pretendem impingir-nos?
É, realmente, o sindroma do colonizador coloni-

zado ou, se preferirem, a colonização ao contrário, 
ao avesso, ao invés.
Sabemos que esta saga de Acordos Luso-Brasilei-

ros já vem de longe. Surgiu, principalmente, logo 
após a implantação da República. Haverá talvez 
quem diga, com cinismo, que um mal nunca vem 
só…E de discussão em discussão, após a aparição 
do Vocabulário Ortográfico de Rebelo Gonçalves 
em 1940, chegou-se ao Acordo de 1943, que deu 
origem à publicação do Pequeno Vocabulário Or-
tográfico da Academia Brasileira de Letras.
Diferindo ambos em pequenos detalhes, é na 

questão dos acentos que se nota maior divergência. 
No Brasil além disso continuava a usar-se a anti-
ga tradição ortográfica. Mas em 1944, por decreto 
de 1 de Junho […] foram as repartições do Estado 
obrigadas a observar o Acordo com Portugal.
A imprensa, porém, manteve a antiga ortografia. 

A fim de resolver as diferenças marcantes dos dois 
Vocabulários Ortográficos, português e brasileiro, 
em Lisboa foi nomeada uma nova Comissão que 
pacientemente examinou as divergências em que 
os brasileiros insistiam, procurando normalizar a 
língua falada nos dois continentes banhados pelo 
Atlântico. Assim, em 1945, tendo ambos os países 
feito generosas concessões, foi assinado o Acordo 
Ortográfico Luso-Brasileiro, a 10 de Agosto desse 
ano, sendo no Brasil aprovado por decreto-lei a 5 
de Dezembro mas que, todavia, não foi aceite nem 
pela imprensa nem pelos particulares e mesmo a 
Constituição publicada em 1946, seguiu a ortogra-
fia de 1943 em vez da unificada e aprovada um 
ano antes. Perante a vaga de protestação que se 
manifestou contra o acordo, o governo revogou o 
decreto-lei que o oficializou, voltando a estar em 
vigor o Acordo de 1943.
Tem sido portanto a opção sistemática do Bra-

sil, que forçou a existência de duas ortografias 
consolidadas e oficiais para a língua portuguesa. 
Querendo exercer a sua soberania, esquecendo o 
completo historial linguístico herdado dos Portu-
gueses, o Brasil tem rejeitado todos os Acordos 
assinados entre os dois países. Até à data, nos pa-
íses lusófonos, está em vigor, no seu essencial, o 
Acordo Ortográfico Luso-brasileiro de 1945 e se a 
alguns a existência das duas ortografias puser pro-
blemas, só terão que ensinar o Português europeu. 
O verdadeiro. Que, parece-me, tem funcionado 
bem, traduzindo um saudável compromisso entre 
as tendências etimológica e fonética, onde uma se 
caracteriza à sua origem românica enquanto que a 
outra, é inconfundível na sua forma falada. Ora, 
esta dupla ortografia de impossível unificação, não 
tem impedido a sua unidade, nem tampouco o res-
peito das suas variantes impediram a sua projecção 
universal, que faz da Língua Portuguesa, tal como 
falada e escrita nos dias de hoje, uma das de maior 
difusão através do mundo. Porquê então mudar? A 
quem poderá servir? Aos livreiros brasileiros?
Deve salientar-se de que os caprichos brasileiros 

são de difícil compreensão, por porem considerá-
veis diferenças de vocabulário, morfologia e sinta-
xe, que nunca poderão ser unificados. E já estamos 
a perder a nossa soberania linguística, devido a 
lassitude dos nossos governos que muito pouco ou 

nada têm feito na defesa da Língua. Não se investe 
na Educação, na formação de professores, na difu-
são da língua e da cultura. Na luta contra o analfa-
betismo. A invasão dos tele-romances brasileiros 
é perniciosa para a nossa juventude, que utiliza 
frases idiomáticas de um Português errado como 
“eu falei a ela / ela falou que vinha / então você 
me convida /ele foi em Québec / Minha casa tem 
quintal grande/ cadastre-se – em vez de registe-se 
e outros piropos do género, que em nada enrique-
cem o nosso vocabulário. Antes pelo contrário. E 
desculpem-me, não serão Cabo-Verde, São Tomé e 
Príncipe, nem mesmo o Brasil, muito menos Timor, 
que me forçarão a falar e a escrever num Português 
desfigurado. A Língua é nossa e temos a obrigação 
de a preservar e deixar integra para os vindouros, 
projectando-a através dos continentes e sobretudo, 
junto das novas gerações. Fazem-no os Franceses e 
Ingleses, entre outros antigos colonizadores.
Defender a Língua Pátria é defender a soberania 
nacional e é dever de todos quantos não estejam 
alienados ou associados a corruptos criminosos, 
que estão a transformar Portugal numa manta de 

retalhos incoerente, sem alma, sem amor-próprio, 
sem dignidade.
Chega de fingirmos que somos povo. Que somos 
gente. É urgente prová-lo.

Raul Mesquita

RECITAL ZECA AFONSO 

IGREJA SAINT-JEAN BAPTISTE
309 RACHEL ESTE
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Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa que 
deverá manter-se sempre alerta. Amor: Andará muito 
exigente em relação ao seu par. Liberte toda a criativida-
de que existe dentro de si e aprenda a contemplar o Belo.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.

Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Organize um jantar para reunir os seus amigos. 
Procure gastar o seu tempo na realização de coisas úteis 
a si e aos outros.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos. 

Combata-os com optimismo!
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Número da Sorte: 40 Números da Semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45.

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de 
Oportunidades, 
Amor: A seta do Cupido espera por si. Que a beleza da 
Aurora invada a sua vida!
Saúde: Tendência para dores musculares.

Dinheiro: Boa altura para comprar casa, desde que aproveite as 
oportunidades certas.
Número da Sorte: 24
Números da Semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambi-
ção. Amor: Aproveite com muita sabedoria os conselhos 
da sua família. Perdoe aos outros e a si próprio.
Saúde: Coma alimentos com mais vitaminas.
Dinheiro: Não misture a amizade com os negócios, po-

derá vir a arrepender-se se o fizer.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos 
Planos. Amor: Sentir-se-á liberto para expressar os seus 
sentimentos e amar livremente. Que o seu tempo seja 
gasto a amar! Saúde: Estará melhor do que habitualmen-
te. Dinheiro: Boa altura para pedir um aumento ao seu 

chefe.
Número da Sorte: 57 Números da Semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquie-
tação. 
Amor: Dê mais atenção à pessoa que tem a seu lado. 
Não deixe que os assuntos domésticos interfiram na sua 
vida amorosa. 

Saúde: Faça exames médicos.
Dinheiro: Pode fazer aquele negócio que tanto deseja.
Número da Sorte: 54
Números da Semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Suces-
so.
Amor: Irá ter notícias de uma pessoa muito especial, com 
a qual não mantém contacto já há algum tempo. Que a 
alegria de viver esteja sempre na sua vida!

Saúde: Momento calmo, sem preocupações.
Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Número da Sorte: 51 Números da Semana: 5, 6, 10, 28, 32, 39.

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia.
Amor: Demonstre o seu amor através de um jantar ro-
mântico. Que os seus mais belos sonhos se tornem re-
alidade.
Saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, 

seja prudente.  
Dinheiro: Momento favorável.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: A sua vida amorosa dará uma grande volta breve-
mente. Que a alegria de viver esteja sempre na sua vida!
Saúde: Consulte o seu médico.
Dinheiro: Evite gastos supérfluos.

Número da Sorte: 45
Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força.
Amor: Não deixe que a pessoa que tem ao seu lado sinta 
a falta da sua atenção e carinho. A felicidade é de tal for-
ma importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: O seu sistema nervoso anda um pouco alterado.

Dinheiro: Os investimentos estão favorecidos.
Número da Sorte: 36
Números da Semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento. Amor: Não se deixe iludir pelo aspecto físico, 
procure ver primeiro quem as pessoas são realmente por 
dentro. Seja verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira 

dura apenas algum tempo. 
Saúde: Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos.
Dinheiro: Não seja irresponsável e pense bem no seu futuro.
Número da Sorte: 59 Números da Semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42.

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários.
Amor: O seu coração poderá ser invadido pela saudade, 
que o vai deixar melancólico. Não se deixe manipular pe-
los seus próprios pensamentos! 

Saúde: Previna-se contra constipações.
Dinheiro: Nada o preocupará.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.

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

viagem ao fim da noite
NESTA IDADE, JÁ FAÇO POUCO daquilo a 

que verdadeiramente se chama “sair à noite”. Mas 
ainda saio às vezes à noitinha, para jantar ou ouvir mú-
sica – e, sobretudo, acordo muitos sábados e muitos 
domingos de madrugada, em ajudando a meteorolo-
gia, para unir-me a outros peregrinos dessa filosofia 
masoquista que é o jogo do golfe. Ora, como vivo 
numa zona de diversão nocturna (desculpem a formu-
lação, mas por esta altura já não espero livrar-me do 
epíteto de bota-de-elástico), acho que posso falar com 
um mínimo de propriedade. Pois o que me parece é 
que os mesmos pelintras que me obrigaram a passar a 
recolher mais cedo ainda lá estão, de resto cada vez em 
maior número – e, portanto, ainda é cedo para dar por 
findo o meu eremitério.
Metade do encanto da noite perdeu-se no dia em que 

os rapazes passaram a beber cerveja de litro e as rapa-
rigas a trazer na mão um vasilhame de Água de Luso 
com uma mistela escura lá dentro. Hoje, sair à noite 
simplesmente já não tem graça. Nós saíamos à noi-
te porque procurávamos aventura, porque queríamos 

meter estilo, porque sonhávamos transcender a nossa 
condição. Os miúdos de hoje saem à noite porque não 
encontram nada melhor para fazer do que partilhar uns 
com os outros a sua depressão. Ao contrário de nós, 
que também éramos uns tesos, habituaram-se dema-
siado bem à pobreza – e aprenderam, inclusive, a fazer 
gala dela. Querem embebedar-se depressa e querem 
embebedar-se barato – e ainda a festa não está a meio 
e já andam todos, rapazes e raparigas (repito: rapari-
gas), a vomitar, a urinar e mesmo a defecar (repito: a 
defecar) entre os carros estacionados na rua. Vão um 

sábado destes às travessas de São Pedro de Alcântara, 
agora que as noites quentes estão de volta, e verão.
Noutros tempos escrevi aqui, em honra de uma sé-

rie de jovens interessantes que tive o privilégio de co-
nhecer, verdadeiras odes aos miúdos e às miúdas na 
casa dos vinte anos. Corrijo. Muitos deles têm tudo 
menos um mínimo desejo de classe. Estão a afundar-
se e não identificam outro prazer senão levar-nos com 
eles. Filmam-se a fazer sexo para postar na Internet e 
nem sequer a vertigem do pecado sentem. Sobretudo, 
não querem cá convenções, não querem cá aparências, 
não querem cá ambições. Deviam levar três palmadas 
e ser metidos na ordem. Hão-de comer-nos as papas 
na cabeça e meter-nos na ordem a nós. E eu, devendo 
talvez lamentá-lo por nós, lamento-o principalmente 
por eles.
DE RESTO, E NAS MINHAS PEREGRINAÇÕES 

madrugadoras, acabo quase sempre por não ter outra 
alternativa senão ir tomar o pequeno-almoço às paste-
larias do Príncipe Real – e, então, o espectáculo é mais 
deprimente ainda. Ao cais da rissol de camarão vão 

chegando dos bares os nave-
gantes, Dietrichs que não fo-
ram nem Marlenes – e, então, 
montam o seu espectaculozi-
nho. Ali mesmo, tresandando 
a suor para cima da senhora 
que os serve com a mão trému-
la, morta de vergonha perante 
a sua obscenidade conspícua, 
namoram-se com palavrões, 
trocam-se promessas gráficas 
e enunciam com requintado 
pormenor cada uma das tro-
pelias que vão fazer uns aos 
outros no sofá lá de casa, na 
cama, na bancada da cozinha. 

E tudo isto aos berros.
Todas as crónicas homofóbicas começam com a se-

guinte frase: “Eu até tenho amigos gays.” Pois eu não 
tenho. Já tive (num caso até lhe dediquei um livro), 
mas entretanto morreram os dois. De qualquer manei-
ra, importa-me pouco que me chamem homofóbico. 
Os gays dos bares do Príncipe Real, a avaliar por aque-
les com que tenho o desprazer de partilhar o balcão 
manhã cedo, são abjectos. Talvez haja um camionista 
labrego dentro de cada homem. Mas há um mundo ho-
mossexual que é tão camionista  e tão labrego como o 
nosso – e que, ainda por cima, da mesma forma que os 
miúdos de São Pedro de Alcântara fazem gala da suas 
cervejas de litro e das suas garrafas com mistela escu-
ra, está apaixonado pela sua própria abjecção.
E eu não quero saber se aquilo contra que aqueles 

rapazes lutam é um anátema ou não. Não quero saber 
sequer se o mundo homossexual é mesmo mais per-
verso do que o mundo heterossexual. Não quero saber, 
aliás, se se trata de homossexuais, de heterossexuais 
ou do que diabo seja. O que sei é que ver um tipo a ex-
plicar ao outro, à frente de uma senhora idosa, que dali 
a instantes vai fazer-lhe um felatio (não, felatio não é 
o termo que ele usa), agarrando daqui, 
puxando dali e repuxando de acolá, 
dá-me vontade de dar-lhe um murro. 
E que, mais dia menos dia, é precisa-
mente isso que vou fazer. Depois não 
digam que não avisei.

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
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o Núcleo tem nova direcção
O Núcleo da Liga dos Combatentes do Québec — 

organismo de índole militar que aceita vários 
tipos de membros quer tenham ou não sido comba-
tentes, bem como civis, esposas ou qualquer outro ci-
dadão apoiante — tem nova direcção. Numa prosse-
cução lógica da Associação dos ex-combatentes por-
tugueses, assinei em Julho de 2008 em Lisboa, com 
o Presidente da Liga Central, Senhor General Chito 
Rodrigues, o Entendimento que criava o Núcleo do 
Québec. Desde então pensei na formação de um novo 
Executivo. Questão de aproveitarmos a presença de 
figuras de quem se espera um novo impulso para o 
organismo, para além de eliminar qualquer epíteto de 
personalização que a prolongação de mandatos possa 
supor.
Por isso, propus, no Encontro Anual de 2009 ao 

Engº António Santiago, membro da Associação e an-
tigo oficial da Força Aérea, que aceitasse a presidên-
cia que eu estava a assumir. Proposta aceite, logo de 
seguida procedeu-se à formação do núcleo dirigente 
para os 3 anos seguintes. 
Que poderá ser reconduzido.
António Santiago é um ilustre desconhecido no nos-

so meio comunitário. Daí este texto.
Nasceu em Lisboa, em Outubro de 1941, e com 

duas semanas apenas “imigrou” para Queluz onde se 
encontrava a residência familiar e foi nesta vila dos 
arredores, tendo por fundo o sumptuoso Palácio que 
acomoda os grandes deste mundo quando em visita 

ao país, que ele cresceu e atingiu a maior idade.
“Na minha juventude — diz-me António Santiago 

saboreando uma bica — habituei-me a correr pelos 
campos acompanhado de jovens da minha idade mas 
de origens um pouco diferentes da minha. Aqui devo 
realçar o facto de ter nascido de uma família então 
considerada de burguesia média, cujo facto nunca me 
impediu de me relacionar com essa rapaziada e de fa-
zer bons amigos. Por vezes chegava a casa um pouco 
amachucado e esfolado mas isso eram como por as-
sim dizer, os “ossos do ofício”. Isso marcou a minha 
vida tanto como indivíduo e como profissional”.
Os anos passaram. A corrida pelos campos foi subs-

tituída pela corrida às aulas da Universidade e nos 
princípios dos anos 60 tornou-se activo nos movi-
mentos de contestação universitários, que o fizeram 
perder algum tempo que deveria ter sido aplicado nos 
estudos. Agosto de 1962 encontra-se em Mafra, na 
Escola Prática de Infantaria, fazendo o COM. Sem 
nos conhecermos nessa época, possivelmente que 
nos cruzamos algumas vezes nos longos corredores 
do Quartel-Convento, onde estive seguindo um outro 
curso. Terminado o primeiro ciclo da recruta conse-
guiu ser transferido para a Força Aérea nela se man-
tendo dois anos na Base Aérea da Ota, como Oficial 
Técnico de Manutenção e daí, “Como não desgostei 
da experiência, em 1965 concorri à Academia Mili-
tar e aí fui admitido como Alferes Aluno, tendo assim 
obtido a minha formação em Engenharia Aeronáuti-
ca Militar.”
A vida sorrindo não lhe impedia de acompanhar o 

dia-a-dia que se vivia nesse tempo e teve assim a 

oportunidade de “modestamente”, como afirma, to-
mar parte no Movimento dos Capitães. Cedo porém 
se apercebeu “de que as coisas não estavam a desen-
volver-se como tínhamos sonhado e dada a grande 
confusão politica do momento e porque também ti-
nha a responsabilidade de dar uma educação às mi-
nhas três filhas que nesse altura estavam na idade de 
entrar no liceu, achei que era talvez uma boa opor-
tunidade de pedir a demissão (a qual foi deferida) do 
Quadro Permanente de Oficiais Engenheiros Aero-
náuticos e parti com a minha família para o Canada 
em fins de 1975. Depois de três anos em Granby onde 
adquiri a famosa experiência Canadiana, consegui 
emprego na Pratt & Whitney Canada em Longueuil 
onde então fiz carreira como Engenheiro por cerca 
de vinte e um anos.”
As suas ocupações não lhe permitiram uma impli-

cação nas actividades comunitárias durante a ocupa-
ção activa todavia, presentemente na reforma, pessoa 
amiga o trouxe até nós e encontramo-lo na presidên-
cia do Núcleo, tal como indicado no começo deste 
texto. Porquê? “Talvez por alguma saudade dos meus 
tempos de militar e porque acima de tudo, não deixei 
de ser Português e respeito as tradições em que fui 
educado assim como aqueles que por obras valoro-
sas se foram da lei da morte libertando.”
Falamos do Núcleo e do muito que se pode fazer em 

prol da portugalidade realçando o facto de que em 
Portugal, a Liga tem actividades de grande importân-

cia social onde os únicos critérios são o respeito da 
Pátria e dos seus Valores.
António Santiago tem ideias bem assentes: “No que 

diz respeito a nós, sócios da Liga, a juventude já lá 
vai mas existe aqui em Montreal e por toda a Pro-
víncia do Québec e Canada, uma juventude descen-
dente de Portugueses que merece ser acarinhada e 
educada nos bons princípios da História e tradições 
Portuguesas.
Quanto à actividade do Núcleo, uma coisa que eu 

gostaria de ver alcançada era a união dos portugue-
ses residentes nesta Província e muito em especial na 
cidade de Montreal. Nos meus tempos de militar, e 
não só, aprendi que uma entidade dividida é uma en-
tidade dizimada. Custa-me ver as diversas colectivi-
dades Lusitanas divididas e subdivididas, etc. Sou de 
opinião que a união faz a força. Em qualquer parte 
do mundo para um povo que aceite formar um corpo 
com pés e cabeça, só o infinito é limite e se fizer-
mos o paralelo para o caso dos Portugueses aqui (e 
no mundo inteiro), sabemos que poderemos ir muito 
mais longe e marcar uma presença verdadeiramente 
respeitada.”
Ao finalizarmos este encontro recordo que o Núcleo 

está envolvido nas comemorações do Dia de Portu-
gal deste ano cujo programa será difundido proxima-
mente e, ao mesmo tempo, apoiando as opiniões de 
António Santiago aqui expressas, parafraseio aque-
le que disse: “Visão sem acção é um sonho errado. 
Mas, acção sem visão é um pesadelo”.

Raul Mesquita

a entrevista do
primeiro-Ministro
Sem um ínfimo de surpresa, foi como decorreu 

a mais recente entrevista do Primeiro-Ministro, 
José Sócrates, que quase conseguiu mostrar-se como 
adivinho, não fosse dar-se o caso, historicamente 
consabido, de que os resultados dos trabalhos das 
comissões de inquérito são, entre nós, de dois tipos: 
ou inconclusivos, ou favoráveis à maioria presente 
na Assembleia da República. Pois, aí está a mais que 
esperada conclusão da Comissão de Ética, como 
anunciada é a relativa ao caso PT/TVI.
De facto, toda a entrevista decorreu sem sobressal-

tos, e por uma razão muito simples: não há quem faça 
menos mau e continue a preocupar-se em defender a 
dignidade da vida dos portugueses, como facilmen-
te se pode perceber de quanto vai hoje pelo Mundo 
e do que o PSD e o CDS/PP propõem como saídas 
para a crise que nos atingiu por via da aplicação do 
modelo neoliberal, para mais hipertrofiado, nas suas 
piores caraterísticas, pelo mecanismo incontrolável 
da globalização. No fundo, o que realmente faltou 
nesta entrevista de José Sócrates foi o que também 
faltou nas intervenções recentes do Papa Bento XVI, 
ou seja, não salientou que o modelo neoliberal não 
poderá conduzir-nos a outro resultado que não seja o 
que se pôde já ver com esta crise que atingiu quase 
todos os povos do Mundo. Uma crise de ganância, 
que acabou até por levar Luís Campos e Cunha a 
por aí andar a referir, nas entrevistas que vai dando, 
que tem vindo a chamar a atenção dos seus alunos 
para os aspetos éticos do funcionamento do sistema 
económico. Embora, como continua a poder ver-se, 
lá se mantenham os ordenados bilionários dos nos-
sos (ditos) gestores de topo. Afinal das contas, quem 
poderá vir a preocupar-se com tal realidade, se o pró-
prio Estado se demite de impor uma moral que seja 
suportada nas tradições, no sentir geral e na evidên-
cia das coisas através da consciência?
Quem olhar esta entrevista com atenção e com in-

dependência, facilmente se aperceberá de que José 
Sócrates tem a sua imagem política cada dia mais 
facilitada, porque Estados de primeira grandeza es-
tão a ser rapidamente atingidos pelos efeitos da tal 
crise de que muitos preferem não falar. Se olharmos 
para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou para 
a Grécia, ou para a Itália, ou para a Espanha, ou para 
a Irlanda – até para a Santa Sé!! –, facilmente en-
contramos um panorama em tudo semelhante: falta 
dinheiro para o essencial, num rumo de que se perce-
be uma ausência de saída a médio prazo. Em todo o 
caso, um médio prazo realmente muito dilatado.
Esta entrevista do Primeiro-Ministro, José Sócra-

tes, produziu, pois, uma espécie de resultado nulo: 
não esclareceu nem deixou de esclarecer, porque 
o problema não é já dessa natureza, mas sim algo 
que só com muita dificuldade se pode controlar e 
de cujos efeitos se poderá fugir. No fundo, o que, 
ontem mesmo, se pôde ouvir do lúcido presidente 
Luís Inácio Lula da Silva: governar bem nem é di-
fícil, sendo-o muito mais governar mal, porque para 
se governar bem basta fazer o óbvio, em vez de por 
aí andar a inventar o inútil. Palavras que, de imedia-
to, me trouxeram ao pensamento a desgraçada União 
Europeia e a moeda que uns quantos nos impuseram 
sem a nossa autorização soberana. Enfim, mais uma 
entrevista.

Hélio Bernardo Lopes
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festa do espírito Santo em laval
com um império muito digno da Trindade
Laval - O bom tempo no fim-de-semana transato 

voltou a favorecer a realização das atividades de 
mais uma das nossas popula-
res festas - as do Império da 
Santíssima Trindade local, 
que este ano ocorreu antes 
do de Pentecostes, em Santa 
Cruz, em virtude da priori-
dade que sempre têm as suas 
congéres em honra do Senhor 
Santo Cristo. Foram mordo-
mos Américo e Filomena Es-
trela, e rainha da festa, a Jen-
nifer, gentil filha do casal.
Particularmente no sábado, 

com temperaturas bastante agradáveis, nunca se vira, 
também, tanta afluência de gente no recinto festivo da 
Missão de Nossa Senhora de Fátima, e, ao ar livre, na 
proximidade dos vistosos carros alegóricos, desfru-
tando das atividades que ali decorreram, mormente a 
inauguração, pelos mordomos e foliões, dos populares 
‘impérios’, representativos de Tomar, da Madeira, de 
cada ilha açoriana e da comunidade latino-americana., 
repletos de doces, massa sovada, bebibas, queijo são-

jorgense, arroz doce  e outras iguarias típicas daquelas 
regiões e/ou da esmerada confeção das pessoas anfi-
triãs.
Exibição do Rancho Folclórico Estrelas do Atlântico, 

concerto pela Filarmónica Portuguesa de Montral, sob 

a direção do maestro Vitor Barreira, animação musi-
cal pela discoteca de ‘EntreNós’, arrematações com o 
Victor Marques; baile animado pelo popular conjunto 

‘Xpressions’ (este no salão comu-
nitário), ao cheiro dos aliciantes 
petiscos e malassadas; serviço 
de bar e de bazar, constituíram 
as atividades do sábado, já que o 
cronista não pôde estar presente à 
distribuição do popular caldo da 
meia-noite.
O domingo, dia maior, nasceu 

um pouco menos agradável em 
termos do tempo, mas assaz pro-

missor para as atividades desse dia, que se iniciou com 
o bodo de leite e continuando com a organização do 
longo e vistoso cortejo das coroas, acompanhado pelas 
Filarmónica Portuguesa de Montreal e pela Filarmóni-

ca do Divino Espírito Santo de Laval, espalhando com 
muita dignidade pelas ruas adjacentes, música, alegria, 
cor e nobreza do Povo do Espírito Santo.
A missa do dia, presidida pelo padre Bertrand Huot, 

coadjuvado pelo padre Pietrangelo, responsável pela 
parte administrativa da paróquia, (serão os italianos a 
mandar agora em nós?), na qual foram a coroar os mor-
domos e membros mais diretos da família, revestiu-se 
de muito nobre, assaz participada e acompanhada pe-
los dois grupos corais afetos à Missão (o português, 
dirigido por Lurdes Andrade, e o da comunidade lati-
no-americana). Para o padre Bertrand, responsável da 
Missão, estes festejos do Espírito Santo, por tudo o que 

têm de exemplar, são “uma 
graça para a comunidade” 
e “um modelo de vivência 
neste mundo conturbado”. 
Reconhecido pelo excelente 
trabalho efectuado por todas 
as pessoas envolvidas neste 
império, disse que “É difícil 
encontrar gente que se dedi-
que tanto como esta”. Sobre-
tudo, ainda, manifestou-se 
impressionado com o am-

biente de piedade e de fraternidade durante as orações 
do terço em casa dos mordomos, fazendo-o- lembrar 
“a minha juventude”.
Certamente muito bonito 

de ouvir, vindo de alguem 
alheio aos nossos usos e 
costumes e que tem procu-
rado familiarizar-se com a 
cultura e fé dos seus paro-
quianos. Dignaram-se es-
tar presentes a algumas das 
atividades, o Dr. Fernando 
D. de Brito, cônsul-geral 
de Portugal em Montreal; 
Alexandre Duplessis, con-
selheiro municipal por Saint-Martin, entre outros, e, 
mais tarde, Gilles Vaillancourt, presidente da Câmara 
Municipal de Laval.
‘Mais tarde’, foi precisamente durante a distribuição 

das sopas, massa sovada e vinho do Espírito Santo a 
milhares de pessoas no salão do Centro Comunitário, 
incluindo cachorros- quentes para a criançada.
De notável  do execelente serão que se seguiu, foi o 

arraial animado com o concerto da Filarmónica do D. 
Espírito Santo de Laval, conduzida por Gilberto Pa-
vão, para além da exibição do Grupo Folclórico Praias 
de Portugal, resumo das demais atividades ao ar livre, 
enquanto que, no salão nobre, o conjunto ‘Xpressions” 
resumia a sua mui agradável actuação de ambos os 

dias.
Parabéns a todos e todas por 

esta deliciosa festa, sem dúvida 
um das mais belas e genuínas 
tradições do Povo Açoriano - 
lá, cá e por todas as comunida-
des onde decorre, para orgulho 
do próprio Divino e de quem a 
instituíu em Portugal, a rainha 
Santa Isabel. 

António Vallacorba
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Sonhar o impossível?
Entre as muitas mudanças operadas 

na sociedade nos últimos 50 anos, 
creio que uma das maiores deve ter 
sido o choque entre as gerações.
Como é evidente, a comunidade Por-

tuguesa de Montreal não escapou a esse 
choque e entre os emigrantes dos anos 
60 e 70 e os jovens de hoje, é grande o 
abismo. Os objectivos e as necessida-
des são completamente diferentes.
No intuito de suavizar as muitas di-

ficuldades que se encontravam nesse 
tempo e para matar as saudades, hou-
ve a necessidade de criar associações 
e clubes, onde se fazia a união e onde 
se viviam as tradições e valores. Tudo 
isso mudou e hoje, a maioria dos clubes 
só vão resistindo graças à boa vontade 
de alguns saudosistas, porque os re-
servistas não aparecem. Alguns desses 
clubes e associações deixaram de ter 
grande utilidade e mais tarde ou mais 
cedo acabarão por desaparecer.
Uma das interrogações que ponho é a 

quem pertencerá o património quando 
isso acontecer?
Nos últimos tempos, através das no-

tícias, acompanhei o dossier da Caixa 
de Economia, sobre o projecto de cons-
trução dos apartamentos, no parque de 
estacionamento. (não é um assunto da 
minha competência mas se o faço é 
porque gostaria que se fizesse algo de 
bom para as gerações futuras).
Segundo a minha modesta opinião, 

um projecto de apartamentos não faz 
sentido, por diversas razões: creio que 
fazer um OSBL sem o financiamento 

dos governos será difícil; segun-
do, porque já não existe a clien-
tela entre os portugueses. E como 
alguém disse um dia “La Caisse 
Desjardins ne fait pas de charité 
aux Portugais”. No entanto, eu 
pensei que seria uma ideia ma-
ravilhosa pegar na oportunidade 
e no parque de estacionamento e 
fazer algo de interessante. Uma 
verdadeira Casa de Portugal, 
igual a tantas outras, que existem 

noutros países. Uma casa com sala de 
banquetes, de conferências, biblioteca, 
etc., e que pudesse também juntar os 
países da PALOP e, porque não, até o 
Consulado de Portugal. Algo bonito e 
interessante, que pudesse atrair as no-
vas gerações. Com a colaboração dos 
clubes portugueses que quisessem ade-
rir, e com a participação das pessoas 
num sistema de cotas e financiado pela 
Caixa de Economia Portuguesa. 
Alguém disse que os homens e mu-

lheres de boa vontade sonham e as 
obras aparecem, e quem sabe, talvez 
um dia, o impossível sonho, possa ser 
realizado. Victor Hugo

Um probema mal colocado
Há já uns bons anos atrás tive a 

oportunidade de comentar uma de-
claração de Cândida Almeida, em pleno 
Algarve, aos nossos canais televisivos, e 
em que referiu que a corrupção apresen-
taria, em Portugal, níveis semelhantes 
aos dos restantes países europeus. Uma 
declaração com que não concordei, so-
bre que escrevi, e, acima de tudo o mais, 
por dois tipos de razões.
Ora, há uns dias poucos foi possível 

escutar do Procurador-Geral da Repú-
blica a afirmação de que Portugal não é 
um país onde toda a gente seja corrupta, 
o que é uma verdade inútil, consubstan-
ciando-se no que se costuma designar 
em ciência por um problema mal colo-
cado.
Desde logo, nunca será possível pro-

var se todos os portugueses são ou não 
corruptos, pelo que o tema se constitui 
num inútil problema. Mas também não 
tem grande sentido referir que somos 
uma sociedade de gente corrupta, uma 
vez que tal afirmação se constitui numa 
expressão sem grande significado. Tem 
mais razão, neste caso, João Palma, ao 
referir que, não sendo todos, são mais 
do que seria lógico e desejável.
O que é certo, e facilmente se pode ver 

ao dia-a-dia, é que a generalidade dos 
portugueses é extremamente desinteres-
sada da moral pública, tanto lhe fazendo 
que as coisas vão por aqui, como por 
ali.  
Até na atitude religiosa a situação é 

similar e muito diferente, por exemplo, 
do caso espanhol. Tal como há uma se-
mana atrás disse D. José Policarpo, o es-
paço católico português está fortemente 

preenchido pelos designados católicos 
de faz de conta, gente com referências 
culturais originárias do catolicismo, 
mas a anos-luz do magistério da Igreja 
Católica.
Neste sentido, pois, e como se conhece 

bem das convivências correntes, a ge-
neralidade dos portugueses não mostra 
uma militância de censura ativa contra 
quem seja corrupto e assim se conheça 
no domínio público.  
Invariavelmente, os portugueses, pe-

rante uma tal realidade, de pronto sa-
lientam que a coisa é e sempre foi as-
sim. Mais: garantem mesmo que assim 
continuará a ser. E tudo isto, como se 
sabe bem, sempre acompanhado de um 
sorriso displicente, quando não mesmo 
de uma gargalhada.
A tudo isto, e também por isto, esse 

verdadeiro acontecimento quase-impos-
sível, consubstanciado na quase total au-
sência de condenações nas áreas ligadas 
aos diversos tipos de poder, onde tudo 
começa na maior das alegrias, para mui-
to mais tarde terminar, invariavelmente, 
em quase nada. Quem se não lembra das 
FP 25, de Camarate, como dos mil e um 
restantes casos que nos surgem com a 
fantástica frequência que se conhece? 
Resultados penais? Poucos?  
Nenhuns? Quase nenhuns? E não é 

verdade que o meu caríssimo leitor pen-
sa que as coisas irão continuar assim 
mesmo, com os que comandam hoje ou 
com quaisquer outros? E é isto que se 
passa nos países mais desenvolvidos da 
União Europeia? Claro que não. Portan-
to,…

Hélio Bernardo Lopes
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1 de Junho de 2010
1 euro = caD 1.288840

01:30 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:15 AQUI PORTUGAL  
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 GRANDE ENTREVISTA  
16:30 LÁ E CÁ (R/)   
17:00 AGORA É QUE É!
17:15 MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO  
17:45 CONTRA INFORMAÇÃO   
18:00 SUPER MIÚDOS  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO  
22:15 CIDADE DESPIDA    
23:00 SALVADOR(R/)    
23:45 CONVERSAS DE MÁRIO
00:00 AGORA É QUE É!(R/) 
00:15 GRANDE ENTREVISTA  
01:00 SUPER MIÚDOS(R/) 

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 MISSA DO CORPO DE DEUS
06:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
          Especial Monção
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 AGORA É QUE É!
17:00 HERMAN 2010(R/)    
17:45 SUPER MIÚDOS  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           AUSTRÁLIA CONTACTO  
22:15 O COMETA DA REPÚBLICA
23:15 HÁ CONVERSA
00:15 AGORA É QUE É!
01:00 SUPER MIÚDOS  

             qUARTA-fEiRA                           qUiNTA-fEiRA                                SEXTA-fEiRA                                   SáBADO                                       DOMiNGO                                SEGUNDA-fEiRA                             TERçA-fEiRA

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:15 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO  
16:45 A ALMA E A GENTE   
17:15 A GUERRA  
18:00 HERMAN 2010   
18:30 LIGADOS A PORTUGAL   
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO  
22:15 LADO B   
23:15 TEATRO EM CASA(R/) 
00:00 30 MINUTOS(R/)   
00:30 LIGADOS A PORTUGAL(R/)    
01:15 A DE AUTOR 

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 CALORIAS
03:00 BOM DIA PORTUGAL
           FIM-DE-SEMANA  
04:00 ZIG ZAG  
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL  
05:30 A ALMA E A GENTE   
06:00 FORÇA SELECÇÃO  
08:00 JORNAL DA TARDE   
09:00 ZIG ZAG  
10:00 CALORIAS
10:30 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA  
11:00 FORÇA SELECÇÃO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 ATLÂNTIDA (AÇORES)
17:30 CAMBEDO
18:15 CIDADE DESPIDA(R/)     
19:00 NOTÍCIAS
20:00 LÁ E CÁ  
20:30 TELEJORNAL MADEIRA  
21:00 TELEJORNAL - AÇORES  
21:30 REGRESSO AO CAMPO   
22:15 JP SIMÕES AO VIVO
23:30 JANELA INDISCRETA
 00:15 EUA CONTACTO -
            CALIFÓRNIA(R/)   
01:00 JOÃO SEMANA  

02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL  
04:00 ZIG ZAG  
05:15 EUCARISTIA DOMINICAL  
06:00 EURODEPUTADOS  
06:30 BOMBORDO
07:30 CONTRA INFORMAÇÃO   
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 DESPORTO 2
 11:45 SÓ VISTO!   
12:30 EUROTWITT
13:00 BIOSFERA  
13:45 CONTRA INFORMAÇÃO(R/)    
14:00 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO  
14:30 ARTES DE RUA
15:00 TELEJORNAL  
16:00 LINHA DA FRENTE  
16:30 LER + - PLANO NACIONAL DE 
LEITURA 2010
18:15 LADO B(R/)    
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)     
20:30 TELEJORNAL
21:30 CELINA PEREIRA
23:30 ARTE & EMOÇÃO
00:00 FRANÇA CONTACTO(R/)  

00:30 LINHA DA FRENTE(R/)   
01:00 NO AR, HISTÓRIA DA
           RÁDIO EM PORTUGAL  
02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 VIDAS CONTADAS  
16:30 EUA CONTACTO - N. INGLAT  
17:15 SÓ VISTO!(R/)    
17:45 SUPER MIÚDOS  
19:10 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
21:04 TELEJORNAL MADEIRA  
21:41 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. INGLAT  
22:15 PRÓS E CONTRAS
00:30 A HORA DE BACO  
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)   

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 BOMBORDO
14:30 Programa a designar
16:15 TELEJORNAL  
17:00 30 MINUTOS  
17:30 MAGAZINE
           MACAU CONTACTO  
18:00 SUPER MIÚDOS  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           MACAU CONTACTO  
22:15 A GUERRA  
23:45 SERVIÇO DE SAÚDE   
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)   

* HoRA De MoNTReAl                             ** HoRáRio SujeiTo A MoDiFicAçõeS

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

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

AgÊNciAS De ViAgeNS
AlgARVe
681 Jarry Est                514.273.9638
coNFoRT
4057 Boul. St-Laurent              514.987.7666
lATiNo
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
liSBoA
355 Rachel Est               514.844.3054
BouTiQueS
BouTiQue ANA MARiA
4409 St.Laurent                    514.849.6619
BANcoS
cAiXA PoRTugueSA
4244 St. Laurent               514.842.8077

cANAliZADoReS
PloMBeRie & cHAuFFAge leAl
4267 Av. Coloniale      450.672.4687
clÍNicAS
clÍNicA MÉDicA luSo
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
coNTABiliSTAS
ANÍBAl AFoNSo, c.g.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DeNTiSTAS
DR. THuY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209-514.499.1624

COLABORE COM O
NOSSO JORNAL

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
TRANSPoRTeS
TRANSPoRTeS BeNTo coSTA

514.946.1988

coisas do corisco
Caros amigos... se vocês são como eu, quero dizer, 

não acreditam em milagres, então deviam estar no 
restaurante A Quinta, porque o Mike Lopes, ele faz mi-
lagres, senão vejamos. Sábado passado entraram qua-
tro adultos e uma criança no restaurante, mandaram vir 
uma sopa e um prato de frango, acreditem ou não, eu 
tenho testemunhas, comeram os cinco e ainda pediram 
um saquinho para levarem os restos para casa, sim..sim.  
O pior é que nem sequer deram gorjeta, diz-me o Mike, 
ainda vou pagar para eles cá virem jantar. É obra. En-
quanto esperavam pelo frango comeram 10 papo-secos 
com manteiga. Não eram portugueses, mas deviam ter 
uma nesga de sangue lusitano, eram hindus da Índia, 
uma mãe e quatro filhos. Eu penso que o Mike é da 
mesma seiva que o Mahomet, e o nosso próximo profe-
ta. Hoje a minha simpática cunhada, vai deixar de falar 
comigo, mas não digo o nome dela, porque tenho duas, 
mas falando em milagres, vocês às vezes vão ler os 
anúncios fúnebres, ou seja, ai o meu querido marido, ou 
mulher, estou contando os dias para ir ter contigo e vi-
vermos para a eternidade, está certo o amor é cego, mas 
às vezes, como o tempo às vezes é longo cá por cima e 
faz frio aqui no Canadá e vai daí aparece um viúvo que 
também mandou a mulher esperar por ele lá em cima, 
mesmo se ele ou ela, foi 6 pés para baixo, e o namoro 
se instala... e quando a dita viúva ou viúvo chegar lá 
cima e faz frente aos 2 falecidos ou falecidas ,qual deles 
ou delas vai escolher para a vida eterna. Não é fácil de 
responder, entretanto eu digo como o Tony. Que a nossa 
esposa nunca fique viúva. A minha cunhada confessou-
me, se o marido voltasse era bom que não procurasse 
muita a porta, ou seja “esquece-te do meu nome”.

José de Sousa

† Vasco Rodrigues
Faleceu em Montréal, no dia 27 de Maio de 
2010, com 66 anos de idade, Vasco Rodri-
gues, natural de Santa Cruz, Madeira, Por-
tugal, esposo de Florinda Teixeira.

Deixa na dor a sua esposa, seus filho(a)s 
Dília, Carmelita, Diana, Steve e seus cônju-
ges respectivos, suas netas Tania, Amanda 
e Emilie, sua bisneta Emma, sua irmã Iria, 
seu irmão João, cunhado(a)s, sobrinho(a)s, 
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, 29 de Maio, após missa de corpo presente, 
às 13 horas, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Mausoléu Esther 
Blondin, no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.

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.
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PROBLEMAS COM O COMPUTADOR
No seu dia-a-dia profissional e pessoal, tem sido 

prejudicado a nível de problemas de computador? Se a 
resposta é afirmativa, posso encontrar a solução ideal 

para as suas necessidades e resolução de todo o tipo de 
problema. 

514-299-2966 DEPOiS DAS 18H

SeRviÇoS

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.

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

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 Para férias, apartamento em Vila-

moura. Preço segundo altura do 
ano e tempo de permanência. 

514-727-3533

aRReNDa-Se

Procuramos pasteleiro e 
padeiro. 

514-849-1803 Em St-Léonard, grande 4 ½ com 
grande terraço e estacionamento 
subterrâneo privado. 

514-728-6831

Pessoa para ajuda doméstica. 
Junho 1 vez / 2 semanas. A partir 
de Julho 1 vez /semana. Em Bea-
consfield (West Island). Ter carro. 
Francês ou Inglês básico. 

514-967-2532

Arrendam-se: apartamentos 3 ½ e 
4 ½ no Plateau, para o mês de Ju-
nho e Julho de 2010; local comer-
cial e lofts, no Boul. St-Laurent. 

514-843-6036

Paisagista com experiência de 
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho 
em Laval. Salário conforme expe-
riência. 

450-963-3462

Encontre o seu peso ideal
Parti cipe no nosso próximo

DESAFIO DE PERDA DE PESO

No total perderam 916 lbs com 
a ajuda do nosso programa de 

10 semanas

Programa:
• Plano de nutrição
• “Coaching” personalizado
• Grupo de moti vação

QUEM PERDE, GANHA!!!

EnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfim

Para inscrição ou
informação:

Inês Gomes 514-881-9509
Alcinda Cunha 514-277-9951
Luís Lobo 514-692-0916

Distribuidores independentes

HERBALIFE

INÊS GOMES • 514-881-9509
1/8 P. HOR. NB • 2 COLONNES X  44 LIGNES AGATE
JUNHO 2010
A VOZ DE PORTUGAL • 514-284-1813 • 4231-B, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTRÉAL (QC) H2W1Z4

KM • 31-MAI-2010 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

em anjou, bênção das pensões
‘cheirou-nos’ a carne guizada!
A direção do Centro 

Comunitário do Es-
pírito Santo de Montre-
al/Anjou, presidido por 
Liberal Miranda, esteve 
reunida na passada sex-
ta-feira à noite com al-
guns associados, amigos 
e apoiantes do seu muito 
popular Império, que se 
realizará nos dias 12 e 13 
de junho.
O serão, na sua sede, 

desenrolou-se à volta 

da benção das pensões 
e reza do terço, presidi-
das pelo pároco João, da 
Igreja de Notre-Dame 
d’Anjou, com a honrosa 

presença do padre José 
Maria Cardoso, respon-
sável da Missão Portu-
guesa Santa Cruz.
Tendo sabido da realiza-

ção deste acontecimento, 
para o qual tínhamos 
sido de fato convidados, 
e sabendo dos nobres 
propósitos a que se está 
dedicando a antropólo-
ga Ilda Januário, fomos 
até lá dar uma ‘vista de 
olhos’.

A ilustre investigadora, 
registe-se, de Toronto e 
ex-residente de Montre-
al, encontra-se entre nós 
para colher elementos 

para a feitura de um livro 
sobre as festas do Divino 
Espírito Santo nas co-
munidades portuguesas 

(açorianas) do Canadá.
Era um dos lugares cer-

tos para isso.
Apesar do serão estar 

muito animado e de ir 
ser servida uma refeição 
de carne guizada, infe-
lizmente não pudemos 
ficar muito tempo, pelo 

que deixámos a distin-
ta senhora ao cuidado 
do casal Alberto Feio e 
Conceição Ferreira, do 

programa televisão Mon-
treal Magazine, o qual  
levá-la-ia no dia seguin-
te, sábado, à casa agríco-
la Clement Poisant, para 
o piquenique da apresen-
tação dos bezerros.
Ilda Januário, que mais 

tarde ficaria impressio-
nada com os festejos do 
Império da Trindade, no 
domingo, em Laval, es-
tará neste fim-de-semana 
em Santa Cruz, para as-
sistir aos festejos locais.
Desejamos-lhe uma boa 

estadia e profícuo traba-
lho. 
António Vallacorba

COLABORE
COM O
NOSSO 

JORNAL

Apart. 3 ½, situado no 5085 18e 
Avenue. Entradas máq. lavar e 
secar. 
514-721-2432 ou 514-812-4900

Senhora para limpeza, com expe-
riência, para Boisbriand. Segunda 
à quinta-feira. 
Também procuramos condutor. 

450-435-2537

Operário que saiba colocar “pavé-
uni” e pedra, com experiência. 

514-605-9084

eMpReGoS
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a visita de Bento Xvi a portugal

Movimento ‘uma playmate em cada turma’
Se eu mandasse todas as professoras posariam 

nuas na Playboy. Primeiro, por uma questão 
de disciplina. Nenhum aluno arrisca a expulsão 
da sala onde lecciona a Miss Fevereiro.
Na qualidade de antigo aluno, a notícia da profes-

sora de Mirandela que posou nua na Playboy deixa-
me indignado: no meu tempo não havia professoras 
destas. Na qualidade de cidadão que já foi capa da 
Playboy, o facto de a professora ter sido suspensa faz 
com que esteja solidário: nós, as coelhinhas, deve-
mos unir-nos. Devo dizer, aliás, sem querer ser cor-
porativista, que, se eu mandasse, todas as professoras 
posariam nuas na Playboy. O Ministério da Educação 
continua entretido com programas e avaliações e ig-
nora aquilo de que o nosso sistema educativo precisa: 
professoras nuas. Primeiro, por uma questão de disci-
plina. Nenhum aluno arrisca a expulsão da sala onde 
lecciona a Miss Fevereiro.
Segundo, por razões de concentração no estudo. 

Qualquer jovem aluno já deu por si a imaginar a pro-
fessora sem roupa. Eu não fujo à regra, e aproveito a 
oportunidade para pedir desculpa à Irmã Genoveva. 
Mas os alunos de professoras que posam na Playboy 
não perdem tempo com distracções dessas: não pre-
cisam. Se querem ver a professora despida, abrem a 
revista na página 49. Na sala de aula, concentram-se 
na compreensão da matéria.
Terceiro, para conseguir o desejado envolvimento 

da comunidade no processo educativo. Os encarrega-

dos de educação mais desinteressados passam a fre-
quentar todas as reuniões de fim de período: os pais 
desejam ver a professora; as mães desejam verificar 
se os pais não se entusiasmam demasiado com o vi-
sionamento da professora. Padrinhos que não vêem o 
afilhado desde a pia baptismal virão de longe para se 
inteirarem do aproveitamento escolar do miúdo.
Infelizmente, a vereadora da Educação da Câmara 

de Mirandela pensa de outro modo. A exibição pú-
blica voluntária do corpo nu está interdita às docen-
tes. Não se sabe a que outras profissões se alarga esta 
inibição. Canalizadoras podem posar sem roupa sem 
desprestigiar o nobre ofício de vedar uma torneira? 
Empregadas de escritório podem deixar-se fotografar 
nuas sem melindrar os carimbos? Ninguém sabe ao 
certo, mas parece urgente definir com rigor que ou-
tras profissionais estão deontologicamente impedidas 
de fazerem com o seu corpo o que quiserem.
Mais do que a suspensão, deve colocar-se em causa 

a recolocação da professora. O receio de alarme so-
cial levou a Câmara a retirar a docente do contacto 
com os alunos e a enviá-la para o arquivo municipal. 
Ora, o contacto com bibliotecários de óculos grossos 
que não vêem uma pessoa do sexo feminino nua des-
de 1977 não será mais perigoso e social-
mente alarmante do que o convívio com 
jovens? Fica a pergunta, para reflexão 
das autoridades fiscalizadoras da nudez.

Ricardo Araújo PereiraHORiZONTAiS 1. Redrar (as vinhas). Pequeno caço para uso dos 
tintureiros. 2. Contemplam. O que numa série de sete ocupa o último 
lugar. 3. Retesou. Definido (abrev.). 4. Composição musical para uma 
só voz por vezes acompanhada de coros. Bramido de certas feras. 5. 
Amerício (s.q.). Troca-tintas (prov.). 6. Gás radioactivo pertencente ao 
grupo dos gases nobres e o mais pesado de todos os gases. Mofo. 7. 
Nomeada. Mulher acusada de um crime. 8. Fruto do imbuzeiro. Les-
te. 9. Zune. Sobreveio. 10. Sagaz. Redil. 11. Condição de réu (des.). 
Folhoso.
VERTiCAiS 1. Habituar. Vestuário de algodão usado pelas mulheres 
muçulmanas. 2. Qualquer quadrúpede que serve para alimento do 
Homem. Rocha metamórfica constituída por grânulos cristalinos de 
calcite. 3. Para fazer parar as bestas (interj.). Debulha. 4. Chefe mou-
ro. Organização das Nações Unidas (abrev.). Antigo nome da nota 
musical dó. 5. O m. q. cião. Exprime a ideia de ouvido (pref.). 6. Ecoar. 
Indivíduo libertino, devasso (gír.). 7. Abóbada celeste. Muito gordo. 8. 
Ástato (s.q.). Gemido de agonia. Som de canhão. 9. Pomar de cidrei-
ras. Vegetação espontânea. 10. Que, aquilo ou quem faz imergir. Aqui 
está. 11. Bafio. Rei indígena de África.

HORiZONTAiS: 1. Arxar, Cacim. 2. Vêem, 
Sétimo. 3. Esticou, Def. 4. Ária, Urro. 5. Am, 
Arolas. 6. Rádon, Bolor. 7. Renome, Ré. 8. 
Imbu, Este. 9. Zoa, Ocorreu. 10. Arguto, 
Ovil. 11. Reato, Omaso.
VERTiCAiS: 1. Avezar, Izar. 2. Rês, Már-
more. 3. Xetá, Debaga. 4. Amir, ONU, Ut. 5. 
Ciano, Oto. 6. Soar,Meco. 7. Céu, Obeso. 
8. At, Ulo, Trom. 9. Cidral, Erva. 10. Imer-
sor, Eis. 11. Mofo, Régulo.

Tal como há dias escrevi, a visita do Papa Ben-
to XVI a Portugal foi um êxito estrondoso, e 

onde se não vislumbrou um ínfimo de má vontade, 
ou de menos respeito, fosse de quem fosse. Neste 
sentido, pois, se algum reparo aqui posso hoje fa-
zer é ao excessivo tempo de cobertura televisiva 
por parte dos nossos diversos canais. No fundo, 
e na minha modesta opinião, uma indisfarçável 
marca do modo português de viver a religião que 
culturalmente lhe serve de substrato: a grande 
maioria dos tais católicos de faz de conta, a que 
há dias se referiu D. José Policarpo, lá acabou por 
acompanhar as mil e uma cerimónias da visita pa-
pal, embora a anos-luz de viver em consonância 
com o magistério da Igreja Católica.
De um modo que ninguém põe hoje em causa, 

toda esta visita se revestiu de uma importância 
que marcará a vida mais imediata da Igreja Cató-
lica, embora em moldes que só o tempo permitirá 
perceber. Em todo o caso, e tal como Diogo Frei-
tas do Amaral logo salientou – e muito bem – as 
palavras de Bento XVI, a bordo do avião que o 
conduziu a Portugal, ficaram a constituir um mar-
co na História da Igreja Católica, como logo pôde 
perceber-se por consulta dos sempre exigentes 
jornais norte-americanos e canadianos, sobretu-
do, depois do incontornável escândalo da pedo-
filia de uns milhares de padres e com contornos 
muito universais.
Esta visita, para lá do que, naturalmente, se pode 

explicar a partir dos modelos comportamentais 
da Psicologia Coletiva, mostrou a enormíssima 
carência espiritual em que hoje se encontram os 
portugueses – e os outros povos, claro –, por via 
de uma sociedade onde o Estado se tem vindo a 
reduzir a níveis ínfimos de poder de intervenção, 
deixando a enormíssima maioria dos portugueses 
à mercê do poder e dos interesses de uma minoria 
cujo catecismo tem um só valor: o dinheiro, ou a 
riqueza.
Foi muitíssimo bom ter podido escutar as pala-

vras do Papa naquele avião que o trouxe até nós, 
porque a sua clareza e sinceridade foram justís-
simas: ninguém por aí anda a perseguir o Papa 
ou a Igreja Católica, antes é o pecado, que tem 
florescido no seu seio, que se constituiu no seu 
principal inimigo. Em todo o caso, é agora essen-
cial ser-se coerente, na prática, com esta coragem 
ali demonstrada por Bento XVI.
Faltou, porém e mais uma vez, uma palavra for-

te de condenação a uma das principais causas de 
quanto vai pelo Mundo: o neoliberalismo e as 
suas mais que esperadas consequências, desde 
sempre conhecidas. 
Conhecidas já pela experiência, mas também 

pela conjetura, facilmente ao alcance dos mais 
sabedores. Sabia-se, desde sempre, que o dia des-
ta crise acabaria por chegar, sobretu-
do, depois da rédea solta em que os 
detentores dos grandes interesses se 
consideraram caídos após o fim do 
espaço do comunismo.

Hélio Bernardo Lopes

Um homem chega a casa, vai à janela e vê um homem, todo nu, pen-
durado: - Ó seu cabrão, filho da mãe!
- Isto não é o que parece, eu estou a enganar o vizinho do andar de 
cima - interrompeu.
Ao ouvir isto, nessa mesma noite, o homem vai para a cama com a 
sua mulher todo contente. No dia seguinte, chega ao trabalho e ex-
clama aos colegas:
- Nem vão acreditar, anda um gajo a enganar o meu vizinho do andar 
de cima! Que maravilha, eu nem acredito hahahahah!!!
- Ó Zé, mas tu moras no último andar...
Dois amigos à conversa:
- Mário, onde arranjaste esse olho negro?
- Lembras-te daquela viúva que me apresentaram ontem?
- Sim, claro. - Não era viúva...
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RECEITA DA sEMANA
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Queques de
Banana e côco

2

iNGREDiENTES:
100g de açúcar amarelo; 60g de coco 
ralado; 100g de margarina líquida; 
1 banana madura; 1dl de leite meio-
gordo; 2 ovos grandes; 75g de farinha 
de trigo; 75g de farinha de trigo integral; 1 colher (chá) de fermento 
em pó.
PREPARAçãO:
Ligue o forno nos 180ºC. Entretanto, junte o açúcar, o coco, a marga-
rina e a banana esmagada. Bata com a batedeira, misturando bem. 
Adicione o leite, bata novamente, e depois junte os ovos, um a um, 
batendo sempre. Junte as farinhas e o fermento aos poucos, sempre 
a bater, agora numa velocidade mais baixa, para não espalhar farinha 
pela casa toda... Distribua a massa por caixinhas de papel já inseridas 
na forma. Dá para 12 queques. Leve ao forno durante cerca de 25 
minutos.

Dificuldade: 
Preço:
Origem: Portugal

FOTO DA sEMANA

Leila Rodrigues dos Santos, filha de Carina T. Rodrigues e Edgar 
M. Dos Santos nasceu no dia 13 de Maio com 4,130 kg. e com ópti-
ma saúde. Os pais estão felicíssimos e muito entusiasmados com a 
chegada do seu primeiro filho. Mais um anjinho que resolveu habitar 
a terra, e chegou em boa hora trazendo alegria, força e união. Que to-
das as bênçãos possam acompanhar a chegada deste anjo. O jovem 
casal recebeu uma das maiores bênçãos de Deus: UMA FILHA! Co-
meça agora uma nova vida, com um sentimento de carinho e união, 
que só um Bebé tão desejado poderia trazer.

Muitos parabéns de teus avós, Natércia e josé Rodrigues!

como prevenir o cancro…
não comendo açúcar
O especialista David Servan-Schreber, defende, 

no seu livro ‘Anti-Cancro - Um novo estilo de 
vida’, que o aumento dos casos de cancro se encon-
tra associado ao consumo de alimentos com açúcar.
Para o médico David Servan-Schreber, au-

tor do livro ‘Anti-Cancro - Um novo estilo 
de vida’, aquilo que chama ‘a epidemia do 
cancro’ começou depois da segunda guerra 
mundial. Foi nessa altura que começaram a 
ser adicionadas grandes quantidades de açú-
car altamente refinado aos alimentos; que se 
deram alterações cruciais nos processo agrí-
colas e que começámos a ser expostos a um 
grande número de produtos químicos que não 
existiam. E apresenta a solução! - Elimine o açúcar, ali-
mentos com açúcar adicionado e a pastelaria. Em 1830 
comíamos cerca de 5kg de açúcar por ano. Em finais do 
século XX já estávamos nos 70kg/ano. Otto Warburg 
recebeu o Nobel da Medicina por descobrir que o meta-
bolismo dos tumores malignos está em grande medida 

dependente do consumo de glucose. Os picos de insulina 
causados pela ingestão de alimentos com elevado índice 
glicémico (que fazem os níveis de açúcar no sangue su-
bir muito rapidamente) e a segregação de uma molécula 

chamada IGF, que ocorre ao mesmo tempo, 
estimulam o desenvolvimento de células 
cancerosas. - Coma carne e lacticínios prove-
niente de animais de pasto. Quando passámos 
a alimentar o gado de milho e de soja em vez 
de pasto, promovemos o desequilíbrio entre 
os ácidos gordos essenciais ómega 3 e ómega 
6 no nosso organismo. O excesso de ómega 6 
aumenta as inflamações e o desenvolvimento 
de células adiposas e cancerosas.

- Consuma apenas gorduras ‘boas’ como o azeite. O 
consumo de margarinas e óleos vegetais como o de gi-
rassol e de soja, muito ricos em ómega 6 e pobres em 
ómega 3 foi muito incentivado a partir dos anos 50. As 
gorduras hidrogenadas são péssimas para a saúde e fa-
cilitam o desenvolvimento de cancro.
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final de ano aniversariante
A Escola Português do Atlântico vai mantendo o 

rumo por entre as agitadas vagas do mundo estu-
dantil. Com a forçada reserva do timoneiro fundador, 
Graciano Valente, é a actual directora, D. Dolores dos 
Santos, quem tem dirigido a barca ao sabor das marés 
de afluência, maior ou menor, que os anos rebatem nas 
areias finas e movediças das praias da frequência es-
colar.
E todos sabemos como esses areais estão condena-

dos à desertificação, sem que o tão falado aquecimento 
global do planeta tenha algo a ver. Trata-se mais do 

interesse que se desmorona nas famílias portuguesas, 
em relação à aprendizagem da língua pátria. Que é 
uma riqueza inestimável com ou sem novos acordos 
ortográficos. Mais genuína, mais rica, até, tal e qual. E 
que temos todos o dever de perpetuar. Para os jovens, 
— repito o que sempre tenho dito ao longo dos anos, 
— poderá ser mais uma corda no arco das competên-
cias que pode pesar no mercado do trabalho. Os países 
lusófonos são— muitos deles— economias emergen-
tes, nesta grande vilória em que o mundo está trans-
formado e onde as novas tecnologias de comunicação 

superam nas trocas intercomerciais. Todo o indivíduo 
que no seu currículo puder assinalar o conhecimen-
to da Língua Portuguesa, poderá com maior facilida-
de obter o emprego que procura. E como o saber não 
ocupa lugar…mesmo se for apenas por uma questão 
de valorização pessoal, vale bem o esforço. 
De pais, alunos e professorado.
Só que…
Em cada ano que passa o número de inscritos baixa 

consideravelmente nas escolas. O que forçará a curto 
prazo o fecho de algumas das nossas instituições de 
ensino, senão mesmo todas. Antevêem-se já encerra-
mentos incontornáveis, apesar do cerrar fileiras dos 
docentes e das administrações que sem esmorecimen-
to, procuram lutar contra o desinteresse que parece 
generalizar-se, nos educadores dos jovens em idade 
escolar. E não acreditemos que a única razão seja a 
falta de imigração. Porque é uma explicação demasia-

do fácil que não corresponde à total realidade.
Então, a que estratégias se deverão recorrer para que 

possam ser retidas as teorias fundadas sobre o de-
senvolvimento da juventude, baseadas na formação? 
Formação linguística, certo, mas que naturalmente, 
não poderá ser impermeável a outros conhecimentos 
que enriqueçam a bagagem dos jovens. Não pode ser 
apenas uma questão de tradução. Terá de ser fruto de 
decisões colectivas a que o Estado Português não pode 
esquivar-se, se for real a sua intenção de expandir a 
língua portuguesa em todos os continentes. E a socie-
dade deve privilegiar a educação e a formação dos jo-
vens em função da realidade actual e do contexto em 
que eles serão chamados a evoluir, assim como das 
necessidades da sociedade actuais e futuras.
Este o desafio permanente a que são confrontados 

todos quantos animados duma arreigada carolice, pro-
curam transmitir conhecimentos de portugalidade aos 
poucos alunos que vão vencendo a barreira da indife-
rença.
Tivemos então no sábado passado, o Jantar Anual da 

Escola Português do Atlântico que coincidiu com o 

38º aniversário da sua fundação.
Num bom ambiente festivo a que a presença do casal 

Graciosa e Graciano Valente — bastante aplaudido à 
entrada — emprestou uma mais valia, o jantar decor-
reu entrecortado de actuações de canto e danças por 
grupos de jovens, dos mais pequeninos aos do último 
ciclo, que agradaram à assistência, e mais tarde foram 
entregues os diplomas aos finalistas deste ano e tam-
bém, alguns testemunhos de reconhecimento a várias 
pessoas que habitualmente participam na organização 
do encontro anual, onde, para além do professorado e 
Comissão de Pais, se destacam antigos alunos e alguns 
pais de ex-educandos. De salientar o coro infantil que 
iniciou a noite cantando o Hino Nacional. Simples-
mente adorável e prometedor. Todavia o ponto alto da 
noite foi sem dúvida a intervenção do Senhor Graciano 
Valente, que apesar dos seus problemas de saúde não 
quis deixar de estar presente no palco, acompanhando 
os trabalhadores escolares a quem agradeceu num cur-
to mas eloquente improviso.
No seu conjunto foi uma noite bem passada, em ex-

celente convívio, a que as escolhas musicais com boa 
tonalidade souberam permitir conversações agradáveis 
entre os companheiros de mesa e atrair à pista muitos 
folgazões. 
Desejando bom Verão a todos, passamos à fase de 

espera do próximo encontro da EPA.
Raul Mesquita

sERvIçOs CANADA

prestações de
desemprego e
de compaixão
Começamos esta semana a publicação 

de informações referentes a prestações 
a que têm direito todos os cidadãos mas 
que são, na sua maioria, desconhecidos da 
população. Assim, por exemplo, sabia que no 
caso de um seu familiar estar doente, em casa 
ou no hospital, tem direito a acompanhá-lo 
durante seis semanas e ser pago pelo fundo 
de desemprego (a.c.)?
Vamos a partir de hoje informá-lo, amigo 
leitor, dos direitos que lhe assistem em casos 
semelhantes.
Eis, a seguir, as questões postas com maior 

frequência e para as quais iremos dar respos-
tas adequadas.
1)Quem pode ser admissível/ 2) Quem é 

considerado membro da família 3) Definição 
de cuidados e de suporte 4) Quando, onde 
e como apresentar um pedido 5) Informa-
ções e documentos necessários 6) Quando 
receberá o primeiro pagamento 7) Período 
de espera de duas semanas a observar 8) 
Período durante o qual tem direito a rece-
ber prestações de compaixão. A fim de re-
ceber o pagamento das vossas prestações… 
1) Se deseja obter informações sobre o seu 
pedido de prestações 2) Trabalho durante um 
período de prestações de compaixão 3) Os 
diferentes tipos de remunerações 4) Quanto 
irá receber 5) Possibilidade de aumentar o 
imposto deduzível das prestações do seguro 
de desemprego (ac) 6) Prestações de com-
paixão combinadas às prestações regulares 
7) Prestações de compaixão combinadas às 
prestações de maternidade, de parentesco 
ou doença 8) Deixar o emprego para poder 
prodigar cuidados de compaixão 9) Confli-
to de trabalho 10) Prestações de compaixão 
ao exterior do Canadá 11) Outras prestações 
dos regimes públicos de pensão do Canadá. 
/ Reembolso das prestações no momento da 
declaração de impostos / Direitos e respon-
sabilidades / recurso de uma decisão.
Quem pode ser admissível.
Poderá receber até um máximo de 6 sema-

nas de prestações de compaixão, se tiver de 
se ausentar do trabalho para prodigar cuida-
dos ou oferecer apoio a um membro da sua 
família, sofrendo de doença grave que risque 
causar falecimento no interior de 26 sema-
nas. Se está desempregado e já apresentou 
pedido de prestação do desemprego (ac), 
poderá também pedir este género de presta-
ções. Para isso, deverá fazer o pedido e com-
provar que: a sua remuneração normal foi 
reduzida de 40% e que, acumulou 600 horas 
de emprego assegurado durante as últimas 
52 semanas ou depois do começo do último 
período de prestações. Este período chama-
se período de referência.
Atenção. Se no passado recebeu prestações 

do desemprego e teve um aviso de penalida-
de por falsa declaração, o número de horas 
de trabalho exigido para ter direito às presta-
ções de compaixão será mais elevado.
Quem é considerado membro da família
Na próxima semana indicaremos quais os 
membros da família para quem poderão ser 
pagas  prestações de compaixão.
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Jesualdo sai
do fc porto
O treinador Jesualdo Ferreira e o FC Porto rescin-

diram o contrato que os ligava, anunciou a SAD 
portista à Comissão do Mercado de Valores Mobili-
ários. “O Futebol Clube do Porto (...) vem comuni-
car que rescindiu, por mútuo acordo, o contrato de 
trabalho que liga a sociedade ao treinador da sua 
equipa principal de futebol, Jesualdo Ferreira. Esta 
rescisão produz efeitos a partir da presente data.”
Segundo o presidente dos dragões, Pinto da Costa, 

Jesualdo Ferreira recusou um convite para ser direc-
tor técnico de todo o futebol do clube.

SAD fAZ ESfORçO
POR MANiCHE
A administração da Sporting, 
SAD e Maniche, através da 
empresa que o representa, a 
Gestifute, voltaram a sentar-
se à mesa das negociações e 
o jogador já tem na sua posse 
uma nova proposta salarial. 
Volte-face, portanto, no pro-
cesso, uma vez que, tal como 
A BOLA adiantou na sua 
edição da passada segunda-
feira (dia 24 de Maio), as ne-
gociações tinham sido inter-
rompidas porque os números 
apresentados em primeira 
instância a Maniche estavam 
muito longe das suas expec-

tativas. Após este aparente 
desmancho negocial, os res-
ponsáveis leoninos, a meio 
da semana, segundo A BOLA 
apurou, voltaram a entrar em 
contacto com os represen-
tantes do atleta, fazendo-lhes 
saber que iriam fazer um es-
forço financeiro para tenta-
rem resgatar o atleta. Apesar 
de o acordo ainda estar um 
pouco longe de ser alcança-
do, a vontade de Maniche de 
ingressar no Sporting, clube 
pelo qual sempre nutriu espe-
cial simpatia, pode ser decisi-
va no desenlace do processo. 
O jogador tem em carteira ou-
tras alternativas mais interes-
santes em termos financeiros, 
mas estará disposto a espe-
rar mais algum tempo para 
ver até onde é que os leões 
poderão chegar no processo 
negocial.

cional baptizada, (em Francês) - 1 BUT: 
l’éducation pour tous.
Aproveitando-se do impacto planetá-

rio que acompanha a Taça do Mundo de 
Futebol que terá lugar na África do Sul 
dentro de poucos dias, a campanha in-
ternacional procura mobilizar a opinião 
pública sensibilizando-a assim como os 
estados membros, para a urgência de 
preparar o futuro de 72 milhões de crian-
ças e 800 milhões de adultos analfabe-
tos, espalhados pelos cinco continentes. 
No Québec, o número de indivíduos que 
não sabem ler nem escrever, atinge um 
assustador total de 800 mil.
Para a Directora-geral do ICEA, Domi-

nique Olivier o objectivo 
é múltiplo: “Por um lado, 
disse-nos, o Canadá, que é 
signatário da Declaração 
de Dakar e de várias ou-
tras declarações interna-
cionais, tem um trabalho 
a fazer para que, enfim, 
0,7% do PIB seja investi-
do na educação. Por ou-
tro lado, o nosso apoio à 
comunidade internacional 
não deve esquecer que 
aqui mesmo no Québec, 
800 mil pessoas não sa-
bem ler nem escrever e 
que cerca de um quebe-
quense sobre dois não tem 
as competências em literacia de base 
necessárias para se desembaraçar na 
nossa sociedade moderna, para além do 
facto que menos de 30% da população 
participa em actividades de formação, 
posicionando o Québec na cauda do 
pelotão no Canadá”.Afirmando a sua 
grande satisfação pelo acordo estabeleci-
do entre as duas organizações — ICEA e 
Impact— na prossecução dos objectivos 
da Campanha mundial pela educação, 
Dominique Olivier continuou, “Pouco 
importa o meio de vivência, a necessidade 
de aprender existe em todas as situações 
da vida. O futuro de milhões de crianças 
no mundo passa pelos familiares educa-
dores, pelos treinadores, pelos adultos 
que possuem os utensílios adequados 
para funcionar na sociedade, porque eles 
tiveram e continuam a ter a oportunidade 
de aprenderem ao longo das suas vidas”.

Por seu lado, Marc dos Santos, treina-
dor-chefe do Impacto de Montreal suge-
re que desenvolver a rigor e a constância 
nos treinos desportivos, não são suficien-
tes. E sublinhou “Podemos e devemos 
aprender continuamente. Um treinador 
deve estudar constantemente, ler, procu-
rar novos métodos para motivar os joga-
dores, explicou Marc dos Santos. Para 
ser bem sucedido, deve-se saber criar 
imagens fortes visando o alvo a tingir. 
Normalmente, quando se está motivado, 
consegue-se. E é por isso que acredito 
que devemos ser solidários com as pes-
soas que desejam aprender e que não 
possuem os meios necessários. Toda a 

gente tem o direito de vencer na vida”, 
concluiu o treinador-chefe do Impact de 
Montreal. Os seis grandes objectivos da 
campanha demonstram o empenho em 
desenvolver a aprendizagem acessível 
sob todos os aspectos, a fim da obtenção 
de resultados reconhecidos e quantificá-
veis, insistindo sobre a leitura, a escrita 
e o cálculo, competências indispensáveis 
na vida de todos os dias. Todos podemos 
e devemos apoiar esta campanha que é 
nobre e justa, ajudando a passar a men-
sagem junto de amigos e familiares, as-
sim como assinando a petição “assinem 
por aqueles que o não podem fazer”: 
“1BUT-l’éducation pour tous” no sítio 
www.icea.qc.ca.
E como afirmou Nelson Mandela: “A 

educação é a arma mais poderosa para 
mudar o mundo”.

Raul Mesquita

impact promove 
educação Continuação da página 1

NACiONAL CEDE
CAMPO AO RiVAL
Finalmente há acordo. O 
Nacional vai ceder gratui-
tamente o seu estádio ao 
rival Marítimo para que este 
possa realizar os jogos das 
pré-eliminatórias da Liga Eu-
ropa, adiantou o presidente 
“alvinegro”. Rui Alves evocou 
“interesse público” para justi-
ficar a mudança de atitude, 
garantindo que o Marítimo 
pagará só apenas os custos 
da organização dos jogos.

GRANDES COM
CONTAS DifERENTES
O FC Porto registou, nos úl-
timos nove meses da época 
2009/2010, correspondentes 
a Julho do ano passado até 
final de Março deste ano, lu-
cros de €10,7 milhões, mos-
tra o comunicado da CMVM. 
A SAD benfiquista registou 
perdas de €22,8 milhões 
nos últimos nove meses da 
época 2009/2010. Os preju-
ízos do Sporting agravaram-
se para €14,8 milhões.

Um orgulho muito especial
Após pouco mais de uma semana 

de namoro e bastante mais tempo 
de charme, José Mourinho celebrou 
o seu casamento com o Real Madrid. 
Com Jorge Valdano como padrinho da 
cerimónia, “El Especial” explicou por 
que motivo está orgulhoso de ter dado 
o nó com o clube da capital espanhola: 
“A minha atracção pelo Real Madrid é 
pela sua história, pelas frustrações dos 
últimos anos e pelas suas expectativas 
de ganhar. É um clube único. Para um 
jogador ou um técnico importante não 
representar o Real significa deixar um 
buracona sua carreira. É um orgulho 
muito grande treinar o Real Madrid. 
Bonito, bonito não é jogar no Real Ma-
drid. Bonito é ganhar pelo Real Ma-
drid.” 

Questão inevitável é saber o que Mou-
rinho pensa de Cristiano Ronaldo, a es-
trela da sua nova equipa.
O técnico respondeu que CR9 “um 

jogador incrivelmente importante, não 
apenas para o Real, mas para o mundo 
do futebol”. Todavia, Mourinho recor-
dou que a força das suas equipas “é o co-
lectivo e não o individual e isso abran-
ge todos os jogadores”. Seja como for, 
o treinador não antevê problemas com 
Ronaldo que “gosta de ganhar e, por 
isso, não será difícil trabalhá-lo”.
Mourinho, que assinou um contrato 

válido por quatro épocas, garantiu que 
não haverá grandes mudanças no plan-
tel. “Precisamos de três ou quatro joga-
dores para ter uma equipa com maior 
capacidade”, referiu.

“PORTUGAL é DAS ME-
LHORES EqUiPAS DO 
MUNDiAL”, DiZ ETO’O
Samuel Eto’o, a estrela da 
selecção dos Camarões, ad-
versário de hoje de Portugal, 
elogiou a equipa das quinas: 
“Portugal é uma das melho-
res equipas neste Mundial. 
Terá uma palavra a dizer”, 
frisou o avançado vencedor 
da Liga dos Campeões, ao 
serviço do Inter.

Mundial2010:
portugal – camarões
Portugal derrotou ontem os Camarões, por 3-1, 

no segundo jogo de preparação para o Mun-
dial 2010 de futebol, melhorando a imagem dei-
xada no nulo frente a Cabo Verde, há oito dias 
atrás.
Com Raul Meireles em plano de destaque, ao apontar 

os primeiros dois golos, aos 32 e 46 minutos, Portugal 
foi uma equipa mais coesa e mais agressiva e forte de-
fensivamente, à exceção do golo de Webo, aos 69, que 
interrompeu uma série de sete encontros sem sofrer. 
Contudo, o momento da noite estava guardado para os 
81 minutos, com um grande golo de Nani, um “chapéu” 
perfeito ao guarda-redes Kameni, num encontro marca-
do pela expulsão de Samuel Eto’o logo aos 33 minutos. 
Em relação ao jogo com Cabo Verde, a seleção portu-
guesa apresentou-se com três alterações, com as entra-
das de Duda, Raul Meireles e Simão para os lugares de 
Fábio Coentrão, Miguel Veloso e Nani. Num final de 
tarde muito quente na Covilhã, a “equipa das quinas” 
mostrou-se mais agressiva sobre a bola do que contra 
os cabo-verdianos, com destaque para Deco, muito 
mais activo. Mas, ofensivamente, a equipa ia vivendo 
da inspiração do “mágico” e das arrancadas de Cristia-
no Ronaldo, que teve duas boas ocasiões para marcar, 
aos 14 e aos 17 minutos, mas na primeira perdeu a bola 
e na segunda permitiu a defesa de Kameni. Já a jogar 
em superioridade numérica, Portugal voltou a ter uma 
boa oportunidade, num novo remate de Ronaldo, para 
defesa de Kameni. Ao intervalo, Carlos Queiroz fez três 
alterações, testando Cristiano Ronaldo a ponta de lan-
ça. Mas acabaria por ser Raul Meireles a bisar logo no 
primeiro minuto, com um cruzamento que acabou por 
sair direto à baliza. Após a saída de Eto’o, os Cama-
rões tornaram-se menos perigosos no ataque e Eduardo 
só teve de se aplicar, aos 52 minutos, defendendo para 
canto um remate de Choupo-Motting. Aos 55 e 66 mi-
nutos, os defesas camaroneses evitaram que Portugal 
aumentasse a vantagem, primeiro com Nkoulou a evitar 
o remate de Danny e depois Assou-Ekotto a cortar em 
cima da linha um remate de Nani. Apesar do domínio 
claro de Portugal, os Camarões acabaram por reduzir, 
aos 69 minutos, por Webo, que saltou no meio dos dois 
centrais portugueses e marcou após um cruzamento de 
Assou-Ekotto, um dos melhores da equipa africana. 
Portugal acabaria por “matar” o jogo aos 81 minutos, 
com um grande golo de Nani, que, a passe de Cristiano 
Ronaldo, fez um “chapéu” de belo efeito a Kameni. A 
seleção vai agora beneficiar de um dia de descanso e 
apenas volta a treinar quinta e sexta feira, no Estoril, 
partindo para a África do Sul no sábado. Portugal vai 
disputar o Grupo G da fase preliminar, com as selecções 
da Costa do Marfim, Coreia do Norte e Brasil.
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1) lewis Hamilton (INg/mclaren) 

2) jenson Button (INg/mclaren) 

3) mark Webber (AUS/red Bull) 

4) michael Schumacher (Ale/mercedes gP) 

5) Nico rosberg (Ale/mercedes gP) 

resultados finais deste g.P. da Turquia

Hamilton e Button, vitória e dobradinha na surpresa da Mclaren
E eu que até pensava viver um Grande 

Prémio tranquilo! Ainda por cima, 
o carro mais rápido neste fim-de-sema-
na era o número um na grelha de parti-
da. Se virmos bem, foi mais ou menos 
assim até à metade da corrida, quando 
Mark Webber garantia mais uma vitó-
ria e Sebastian Vettel, depois de ter sido 
mais rápido que Lewis Hamilton na en-
trada aos “stands”, deixavam-nos acre-
ditar em mais uma dobradinha da Red 
Bull. Porém, sem mais entradas para 
paragens nas “boxes”, quem terminou a 
corrida à frente de todos, vencendo ao 
mesmo tempo o seu primeiro Grande 
Prémio do ano foi Lewis Hamilton. In-
crivelmente, a prova na Turquia foi mar-
cada por uma grande surpresa, quando 
faltavam menos de 20 voltas para o fi-
nal, um toque inesperado entre Webber 
e Vettel arruinou totalmente a corrida do 
piloto alemão enquanto o australiano, 
com pena e miséria, ainda conseguiu 
voltar à pista, mas em terceiro, atrás de 
Lewis Hamilton e Jenson Button, os 
dois pilotos da McLaren, que se ofere-
ceram a primeira dobradinha da época. 
De louvar o extraordinário trabalho de 
recuperação da McLaren ao conseguir 
fazer frente à Red Bull, não permitin-
do aos seus pilotos de se distanciarem 
volta após volta. Por incrível que pare-
ça, a equipa britânica, depois do G.P. de 
Espanha, conseguiu uma velocidade de 
ponta de cerca de 0,6 seg mais rápida 
por volta. Na quarta posição terminou o 
alemão Michael Schumacher, da Mer-
cedes, seguido pelo seu companheiro 
Nico Rosberg. Um Michael Schuma-
cher a começar a dar asas ao seu saber. 
O polaco da Renault, Robert Kubica, foi 
o sexto, com Felipe Massa a terminar a 

prova em sétimo lugar, uma posição à 
frente do seu companheiro de equipa 
Fernando Alonso, Ferrari. Adrian Sutil 
e Kamui Kobayashi fecharam a zona 
de pontuação. Quem também fez uma 
grande prova foi o russo Vitaly Petrov, 
rodando sempre nos pontos, mas aca-
bando por se envolver num acidente 
com Fernando Alonso nas voltas finais, 
terminando a corrida na 15ª posição.

Na largada, Sebastian Vettel ganhou a 
segunda posição a Hamilton, mas o in-
glês retomou o seu lugar algumas curvas 
depois. Jenson Button também perdeu 
a sua posição para Schumacher, mas 
conseguiu recuperar na volta seguinte. 
Na primeira parte da corrida, Hamilton 
conseguiu manter uma importante pres-
são sobre o australiano Mark Webber, 
da Red Bull, principalmente nas voltas 
próximas ao “pit stop”. Os então dois 
líderes da prova entraram juntos para 
a troca dos pneumáticos, mas Webber 
conseguiu manter os comandos. Vettel, 
que já havia feito a parada uma volta an-
tes, ganhou a segunda posição. 
Quando tudo parecia muito tranquilo 

na prova, na volta 24 chegava a notícia 
de que uma rápida chuva iria cair no cir-
cuito. A situação gerou bastante movi-
mentação entre as equipas, discutindo-

se via rádio com os pilotos como agir se 
uma nova condição se impusesse. Mas 
antes mesmo da chuva chegar, vimos 
uma cena impressionante e pouco es-
perada. Vettel procurando para assumir 
os comandos da prova aproximou-se 
demasiado de Webber e os dois compa-
nheiros acabaram por se tocar. Com a 
suspensão quebrada, o alemão foi obri-
gado a abandonar a prova, enquanto o 

australiano seguiu na pista, 
tendo que trocar a asa dianteira 
do seu monolugar, mantendo-
se na terceira posição, atrás 
dos pilotos da McLaren.
A 14 voltas para o final, a es-

perada chuva apertou, mas não 
suficientemente para exigir 
uma troca de pneus. Mais uma 
vez a corrida parecia tranqui-
la, agora com a dobradinha da 

McLaren. Mas somente parecia! 
Por mais incrível que possa parecer, 

voltas depois do toque entre os pilotos 
da Red Bull, Button pressionou Hamil-
ton e ultrapassou o inglês, chegando a 
ganhar a liderança. Na recta seguinte, o 
campeão mundial de 2008 voltou a recu-
perar e ganhou novamente os comandos 
da prova. Uma disputa que quase termi-
nou em “desastre” como anteriormente 
na concorrência. 
Entretanto, as lutas ficaram mais nas 

posições de meio, entre Alonso e Vitaly 

Petrov, Jaime Alguersuari e Pedro de 
la Rosa, e Kamui Kobayashi e Adrian 
Sutil. De resto, foi aguardar a bandeira 
axadrezada anunciando o final da pro-
va.
Mesmo assim, com todos estes contra-

tempos, Mark Webber ainda conseguiu 
manter a liderança no mundial de pilo-
tos, com 93 pontos, seguido por Button, 
com 90. Hamilton subiu para terceiro, 
com 84 pontos, enquanto Vettel se man-
teve com 78 e desceu  para quinto. 
O nosso próximo encontro será dentro 

de duas semanas, no Grande Prémio do 
Canadá, no circuito Gilles Villeneuve. 
A Voz de Portugal, mais uma vez esta-
rá presente para levar até junto de todos 
vós o relato escrito de tudo quanto se 
passará neste fabuloso circuito urbano. 
Caro leitor e amante deste maravilhoso 
desporto automóvel, se por acaso for 
ao circuito ver mais de perto todo este 
complexo de máquinas e homens, siga 
este conselho amigo: leve consigo cre-
me solar, um boné, máquina fotográfi-
ca, um rádio portátil e, sobretudo, caso 
a temperatura esteja 
quente, beba bastan-
te água. Quanto ao 
vencedor… que o 
melhor ganhe! 

Hélder Dias




