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estamos muito 
longe de ser
campeões

criticar sem 
olhar a quê
Portugal encontra-se hoje numa si-

tuação deveras singular, porque 
tudo o que o Governo de José Sócrates 
possa decidir, de imediato é alvo de 
mil e uma críticas e ataques. Invaria-
velmente, por razões completamente 
antagónicas entre si e pelos diversos 
partidos da actual oposição.
Como pude já escrever por vezes 

diversas, não devem os meus leitores 
imaginar que me dou por contente 
com a orientação política do Primei-
ro-Ministro, José Sócrates, porque lhe 
encontro mui desagradáveis erros, até 
de fundo. Em todo o caso, estou fir-
memente convicto – basta estar atento 
ao que se diz – que um Governo de 
Pedro Passos Coelho seria ainda pior, 
sobretudo, para os que se queixam dos 
custos sociais da política do actual 
Governo. Isso mesmo – finalmente!!  
– foi há dias referido por Jerónimo 

de Sousa, num encontro que teve com 
militantes do seu partido.
Mas vamos lá por partes, como usa 

dizer-se. Qualquer português atento 
ao que se passa no Portugal de hoje 
facilmente percebe que, mau grado a 
correcção das palavras do Presiden-
te Cavaco Silva, sobre o imperativo 
de se fazer férias cá dentro, nenhum 
português determinará a estrutura das 
mesmas em função daquelas palavras. 
Em contrapartida, e à semelhança do 
erro já cometido com o discurso de 
Ano Novo, aquelas palavras, sobretu-
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DIA DO pAI
O Clube Portugal de Montreal realiza um grandioso almoço na sua 
sede, situada no 4397 St-Laurent, domingo 20 de Junho pelas 13h00. 
Haverá animação musical e a actuação do grupo Cavaquinho da UTL. 
Para mais informações: 514-844-1406.

FIlARMóNICA pORTUGUEsA DE MTl
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza uma excursão para 
assistir às festas de Nossa Senhora dos Anjos em Hamilton no dia 15 
de Agosto. Para mais informações e reservas: 514-982-0688.

do num tempo em que tudo se sabe em poucas horas, 
poderiam, porventura, criar o que designo aqui por 
ações reflexas: se todos procederem assim – quase 
todos estão em situação financeira e económica di-
fícil –, simplesmente se criaria uma estagnação por 
todo o sistema económico-financeiro internacional.
Algo inacreditavelmente, os nossos grandes meios 

de comunicação social de pronto se deitaram a criar 
uma espécie de nova guerra entre Cavaco Silva e 
Vieira da Silva, como se ambos não tenham razão, 
sendo que a afirmação do primeiro foi claramente 
inútil, com a segunda a colocar-se numa posição pre-
visivelmente apontável como de guerrilha.  
Enfim, intervenções inúteis e inoportunas.
A tudo isto há que juntar o caso da extinção das es-

colas com menos de vinte e um alunos. Claro está que 
esta decisão não pode ser avaliada na sua amplitude 
em função apenas deste objetivo, sendo que a mesma 
pode muitíssimo bem vir a revelar-se correcta, mes-
mo eficaz, desde que um conjunto não muito vasto 
de condições seja preenchido. Condições que foram 
já apontadas por actores diversos do domínio em 
causa. O que já é inaceitável é considerar-se incor-
recto o que se desconhece, porque o prosseguimento 
desta maneira de fazer política atingiu já um efeito 
de descrédito sobre o próprio mecanismo democrá-
tico: os portugueses começam a mostrar-se cansados 
com o modo como se está fazer política em Portugal, 
mormente com os cabalmente previsíveis ataques ao 

criticar sem olhar a quê
Primeiro-Ministro, José Sócrates, e ao seu Governo. 
Tudo é anunciadamente mau e errado, ao menos pela 
voz dos dirigentes dos partidos da oposição.
Por fim, o já célebre caso da passagem do 8º Ano 

para o 10º Ano, destinado a ser aplicado a alunos em 
determinadas condições.  
Claramente, e tal como pôde já observar Jorge Mi-

randa, com o seu torcer de nariz, nada existirá de in-
constitucional em tal ideia. Mais lógica é a sua dú-
vida sobre a qualidade do exame previsto, que terá, 
nos termos do que se tem visto, uma probabilidade 
elevada de se apresentar como pouco exigente e ga-
rantístico da qualidade de quem a ele se submeta. E 
também a crítica de Jorge Bacelar Gouveia, sobre a 
vantagem – e a lógica – de um ensino presencial, por 
via do qual o diálogo entre professor e aluno sem-
pre se poderá mostrar de grande valor e projecção na 
vida e na atitude futura do segundo.
Como se vê, pelos exemplos antes referidos, e por 

mil e um outros que todos já conhecem à sacieda-
de, o modo actual da oposição fazer política é o de 
simplesmente criticar sem olhar a quê. Tudo é mau e 
se saldará em desastre, mesmo antes de se verem os 
seus efeitos. É uma prática política que 
nos irá obrigar a pagar um preço bem 
mais elevado do que o que estamos já 
a pagar.

Hélio Bernardo Lopes

Despesas públicas
Os nossos governantes são muito generosos - com 

o dinheiro dos contribuintes. Nestes tempos de 
crise, as ordens de Bruxelas, para os três parceiros mal 
comportados, Grécia, Espanha e Portugal, em relação ao 
orçamento e á elevada dívida externa destes três países 
é, rigorosamente, diminuir as despesas. Mas segundo o 
que lemos na imprensa e no correio electrónico, estes 
senhores ignoram por completo as regras que lhes são 
impostas e continuam, como sempre têm feito, a esban-
jar os fundos públicos. Vejamos alguns exemplos: o Tri-
bunal de Contas encontrou, entre outras anomalias nas 
despesas públicas, as seguintes: 
1. Administração Regional de Saúde do Alentejo - Aqui-

sição de 1 armário persiana; 2 mesas de computador; 3 
cadeiras com rodízios, braços e costas altas: 97.560,00 
euros. Não sei quanto custa o metro cúbico de material 
de escritório mas, ou estes armários, mesas, cadeiras são 
de ouro sólido ou então não se compreende como é pos-
sível 6 peças de mobiliário de escritório custarem quase 
100.000 euros.
2. Matosinhos Habit – MH – Reparação de porta de 

entrada do edifício: 142.320,00 euros. Alguém poderá 
explicar de que é feita esta porta que custa mais do que 
uma casa? Mas há mais!
3. Universidade do Algarve – Esc. Sup. Tecnologia 

– Projecto – Tempus - Viagem aérea Faro/Zagreb e re-
gresso a Faro, para uma pessoa no período de 3 a 6 de 
Dezembro de 2008: 33.745,00 euros. Segundo o site da 

TAP a viagem mais cara que se encontra entre Faro-Za-
greb-Faro em classe executiva é de cerca de 1.700 euros. 
Que dá, imaginem, uma pequena diferença de 32.000 
euros. Dá que pensar! Como é que isto é possível???
4. Município da Lagoa - 6 kits de mala Piaggio Fly para 

as motorizadas do sector das águas: 106.596,00 euros. 
Ora fazer um “Pimp My Ride” nas motorizadas do mu-
nicípio de Lagoa fica caríssimo aos contribuintes!!!
5. Município de Ílhavo - Fornecimento de 3 compu-

tadores, uma impressora de talões, 9 fones, 2 leitores 
ópticos: 380.666,00 euros. Estes computadores devem 
ser super especiais para terem custado cerca de 100 mil 
euros cada... já para não falar nos restantes acessórios.
6. Município da Lagoa - Aquisição de fardamento para 

a fiscalização municipal: 391.970,00 euros. Devem ser 
fardamentos feitos pela aute-couture.
7. Câmara Municipal de Loures - Vinho tinto e branco: 

652.300,00 euros. Alguém poderá explicar aos contri-
buintes porque é que esta Câmara precisa de gastar mais 
de meio milhão de euros em vinho?
8. Município de Vale de Cambra. – Aquisição de viatu-

ra ligeira de mercadorias: 1.236.000,00 euros. Mais de 
um milhão de euros por uma viatura ligeira de mercado-
rias da Renault? É impressionante...
9. Câmara Municipal de Sines – Aluguer de tenda para 

inauguração do Museu do Castelo de Sines: 1.236.500,00 
euros. Alguém acreditará!... que uma tenda custa mais do 
que uma boa casa? Estes senhores são mesmo de mãos 
largas!
10. Município de Vale de Cambra – Aquisição de viatu-

ra de 16 lugares para transporte de crianças: 2.922.000,00 
euros. Uma viatura de 16 lugares custar quase 3 milhões 
de euros? Pobre “Zé”, tem a receita mas não tem dinhei-
ro para pagar os medicamentos na farmácia... Terá que 
continuar a sofrer! 
11. Município de Beja – Fornecimento de uma foto-

copiadora, “Multifuncional do tipo IRC30801”, para a 
Divisão de Obras Municipais: 6.572.983,00 euros? Um 
escândalo!, isto são apenas alguns exemplos... E o Zé 
povinho é que paga... Augusto Machado

ClUbE ORIENTAl
O Clube Oriental organiza um jantar sexta -feira dia 18 de Junho. Have-
rá costeletas fritas com batatas fritas e salada. Sobremesa: Segredo do 
Chefe. Para mais informações e reservas: 514-342-4373.

AssOCIAçãO pORTUGUEsA DO CANADÁ
Organiza Arraial de Sao Joao, dia 23 de Junho, a partir das 17h, no 
Parque Portugal.Musica,petiscos,bar. Primeira apresentacao da Mar-
cha da APC. Para mais informações contactar: 514-844-2269

1373 - Os reis Fernando de Portugal e Eduardo III de Inglaterra assi-
nam o Acordo de Westminster.
1853 - É aprovado o projecto de construção da linha ferroviária entre 
Lisboa e Porto.
1889 - Atentado frustrado contra o imperador do Brasil, D. Pedro II.
1910 - O Castelo de S. Jorge passa a monumento nacional.
1917 - Primeiro congresso dos Sovietes, na Rússia, com bolcheviques 
em minoria perante os socialistas moderados e revolucionários.
1919 – Grande Guerra 1914-18. Os representantes das nações alia-
das recusam as propostas alemãs para o acordo de paz.
1933 – Grande Depressão. O presidente dos EUA Frank D. Roosevelt 
lança o “New Deal”, para a recuperação económica, com a assinatura 
das leis da banca, seguros, indústria, transportes e a promulgação do 
programa de apoio à agricultura.
1940 – II Guerra Mundial. As forças francesas abandonam a Linha Ma-
ginot, tomada pelas tropas nazis.
1941 – II Guerra Mundial. Washington ordena o fecho dos consulados 
alemães, representantes de Hitler, nos EUA.
1950 – Manifestação anti-colonial em Mueda, Moçambique, destro-
çada pela violência das forças policiais. Pio XII concede a aprovação 
definitiva do Opus Dei, fundado em 1928 por Josemaria Escrivá de Ba-
laguer. É permitida a admissão de pessoas casadas e a integração de 
sacerdotes do clero secular, na Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz.
1954 - Ngo Dinh Diem é eleito primeiro presidente do Vietname, confir-
mado o reconhecimento da independência pela França.
1958 – Execução do dirigente húngaro Imre Nagy, líder da sublevação 
de 1956, contra a presença da URSS no país.
1960 – Massacre de Mueda, Moçambique. Morrem 17 pessoas, quan-
do as forças da administração portuguesa disparam para dispersar 
uma reunião entre habitantes e as autoridades locais, dez anos depois 
da primeira manifestação anti-colonial.
1961 – Deserção do bailarino russo Rudolf Nureyev para o Ocidente, 
durante a digressão a Paris.
1962 – Demissão do primeiro-ministro brasileiro de Tancredo Neves, 
presidente do primeiro governo de base parlamentar, da República do 
Brasil.

“Antes de sermos fomos uma sombra”. 
David Mourão-Ferreira
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bREvEs
ALfAMA VENCE MARCHAS
Alfama foi a vencedora do 
concurso das marchas po-
pulares de Lisboa, anunciou 
a EGEAC. Marvila ficou em 
segundo enquanto a Bica 
arrecadou o terceiro prémio. 
No sábado à noite desfila-
ram na Avenida da Liberda-
de as 20 marchas a concur-
so. O tema deste ano foi o 
centenário da República.

POEMAS LiDOS EM PARiS
Um autocarro com poemas 
de escritores portugueses e 
franceses atravessou Paris 
na tarde de sábado. “Perfu-
mes de Lisboa” é uma inicia-
tiva de divulgação literária 
organizada pela Companhia 
Cá e Lá, um grupo de teatro 
bilingue.

PRiVADOS PROTEGEM
Portugal vai ter a primeira 
área protegida privada do 
País na zona de Faia Brava, 
em Figueira de Castelo Ro-
drigo, anunciou a ministra do 
Ambiente, que considerou 
esta “uma boa notícia, espe-
cialmente (...) no Ano Inter-
nacional da Biodiversidade”.

obama em maré negra
O presidente dos EUA vai falar ao 

país nos próximos dias, depois de 

uma nova visita à região do Golfo do 
México atingida por uma maré negra. 

Barack Obama vai apresentar as etapas 
que se seguem para enfrentar o desas-
tre ambiental.
Entretanto, a Guarda Costeira norte-

americana exigiu ao grupo britânico 
BP que se organize de forma a conter 
a fuga de petróleo no Golfo do Méxi-
co, estimando que o gigante petrolífero 
não fez muito até agora. A BP tem de 
apresentar hoje uma nova solução de 
contenção. Quase 40 mil barris de pe-
tróleo são despejados por dia no Golfo 
do México, de acordo com a estimativa 
mais alta. A mais baixa aponta para os 
20mil. Segundo o almirante da Guarda 
Costeira, James Watson, estes novos 
números apelam, “de forma urgente, 
ao aumento das capacidades” de recu-
peração de petróleo.

importante é ver
Tv e ter telemóvel
Em tempo de crise, alimentação e medicamentos 

são os grandes alvos de cortes nos gastos dos 
portugueses, que preferem dar prioridade a telemó-
veis ou televisão por cabo. O importante é manter 
a aparência do mesmo estilo de vida. Nos primeiros 
cinco meses deste ano, a Deco foi contactada por 

5.500 famílias em situação de 
sobreendividamento. Os portu-
gueses “começam a optar por ali-
mentos de marca branca e deixam 
de comprar alguns produtos mais 
caros”, explica Natália Nunes, 
responsável da associação pelo 

apoio ao sobreendividamento. Quanto aos medica-
mentos “deixam” mesmo de os comprar. Já em ser-
viços de telecomunicações e multimédia, as despesas 
tendem a manter-se. “Cortar na alimentação e nos 
medicamentos é mais fácil para as famílias, que ten-
tam manter a mesma aparência de estilo de vida.”

ECONOMiA CRESCEU 0,6%
A economia britânica cresceu 
0,6% de Março até Maio, uma 
“clara melhoria”, diz o Instituto 
Nacional para a Investigação 
Económica e Social.
CORTAR 100 MiLMiLHõES
O governo francês anun-
ciou este fim-de-semana 
um plano para cortar o dé-
fice em100 mil milhões de 
euros. Segundo o primeiro-
ministro, François Fillon, o 
objectivo é “assumir o com-
promisso de reduzir o défice 
de 8 para 3% em 2013”.

Termas com
3.000 visitantes
As Termas do Estoril, inauguradas há dois meses, 

já receberam 3.000 visitantes. A maioria procura 
tratamentos para problemas respiratórios e dermato-
lógicos. Segundo a directora de comunicação Mafal-
da Marques o espaço tem uma média de 50 visitan-
tes/dia.

Terceira travessia
é inevitável
O secretário de Estado dos Transportes afirmou 

que a Alta Velocidade (TGV) é “uma realidade” 
e que a terceira travessia sobre o Tejo é “inevitável” 
e “vai ser feita”, apesar de ter sido adiada. Correia da 
Fonseca explicou que a nova ponte terá “uma impor-
tância enorme” para o Barreiro, que tem sido “exclu-
ído” da Área Metropolitana de Lisboa.

Rastreio à violência
durante a gravidez
A secretária de Estado da Igualdade 

admitiu ontem a possibilidade de 
o Governo criar um rastreio nacional 
contra a violência doméstica exercida 
nas grávidas, ideia falada num encon-
tro sobre o tema, em Coimbra.
“Levarei esta reflexão à ministra da 

Saúde, [um rastreio nacional] é uma 
das hipóteses, a necessidade de inte-
grarmos de forma cada vez mais siste-
matizada e não apenas pontual”, con-
siderou Elza Pais.
Detectar as situações de violência 

doméstica sobre as grávidas é “ajudar 
a combatê-las e prevenir a saúde das 
crianças”, acrescentou, alertando que 
“os profissionais de saúde têm, de fac-

to, de aumentar a sua sensibilidade” 
para os casos.
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Uma desagradável 
revisitação
Quando há umas semanas atrás Bento XVI 

visitou o nosso País, perante as suas pa-
lavras na viagem rumo a Portugal, ficou-nos a 
ideia de que a tomada de posição então assumida 
traduziria a resposta a dar ao caso da pedofilia 
praticada por muitos sacerdotes um pouco por 
todo o Mundo. Uma atitude que seria em tudo 
idêntica à assumida se outras hipotéticas ilegali-
dades viessem a público. Pois, estamos agora em 
condições de perceber se as coisas são realmente 
assim, ou se a referida atitude foi um simples 
passo em frente, em face da imensa pressão vin-
da de quase todo o lado.
Para meu espanto, e depois de há mais de um 

mês ter lido o interessantíssimo livro, VATICA-
NO SA, eis que de novo surgiram notícias sobre 
o Instituto de Obras Religiosas – o banco do Va-
ticano, digamos assim –, a cuja luz a justiça ita-
liana estará a averiguar uma possível lavagem 
de dinheiro por parte daquela entidade, mas 
também outras ilegalidades de grande calibre, 
como usa dizer-se.
Confesso que fiquei deveras admirado, sobre-

tudo, pelos mil e um problemas que em tempos 
tiveram lugar neste domínio, e por cujo calvário 
se deram diversos homicídios e mil e uma in-
vestigações, que se desenvolveram por décadas, 
envolvendo personalidades do maior gabari-
to social, bancário, religioso e político. Até um 
antigo primeiro-ministro italiano se viu na con-
tingência de ter de fugir para um país do norte 
de África! E quantos casos não ficaram até aos 
nossos dias por esclarecer?!
Diz um ditado popular digno de registo que 

não há fumo sem fogo. Um ditado que tem de 
ser lido em termos de grandes números, mas 
que pode não se observar num ou noutro caso. 
No presente, contudo, existe já uma história ju-
diciária com décadas de desenvolvimento neste 
ambiente financeiro, pelo que a probabilidade 
destas suspeitas recentes serem verdadeiras é já 
muitíssimo grande. Embora, claro está, possa 
nada vir a descobrir-se. É, pois, preciso, espe-
rar pelo resultado das investigações que estão a 
ter lugar em Itália, e que, à semelhança das de 
há muitos anos, podem levar décadas. Haverá 
de compreender-se que estas notícias recentes 
constituem, de facto, uma desagradável revisi-
tação histórica.

Hélio Bernardo Lopes

NOTÍCIAS

portugal precisa de “especificar”
medidas de austeridade para 2011
As novas metas de redução do défice assumidas 

por Portugal e Espanha são “adequadamente 
ambiciosas”, mas precisam de ser “especificadas” 
no que se refere a 2011, considera a Comissão Eu-
ropeia, num comunicado divulgado esta tarde, em 
que resume a avaliação aos processos de consoli-
dação orçamental que estão em curso em boa par-
te dos países europeus.
As novas metas de redução do défice assumidas por 

Portugal e Espanha são “adequadamente ambicio-
sas”, mas precisam de ser “especificadas” no que se 
refere a 2011, considera a Comissão Europeia, num 
comunicado divulgado esta tarde, em que resume a 
avaliação aos processos de consolidação orçamental 
que estão em curso em boa parte dos países euro-
peus.
“A conclusão é que, em ambos os casos, as metas 

são adequadamente ambiciosas e reflectem uma con-
solidação orçamental substancial”, escreve Bruxe-
las, acrescentando porém que Lisboa e Madrid terão 
ainda de “especificar as medidas a serem incluídas 
nos seus Orçamentos de 2011, no montante de 1,75% 
e 1,5% do PIB, respectivamente, de modo a atingir 
os novos objectivos”.
A agência Bloomberg está hoje a citar um outro pro-

jecto de relatório, preparado pela Comissão Europeia 
para os ministros europeus das Finanças, em que Bru-
xelas considera que os novos pacotes de austeridade 
aprovados por Portugal e Espanha vão na boa direc-
ção, mas são insuficientes para garantir uma redução 
consistente dos respectivos défices orçamentais e tra-
var a espiral de agravamento da dívida pública.
“Apesar de as novas medidas serem significativas 

e os objectivos reflectirem uma consolidação orça-
mental impressionante, mais medidas são necessá-
rias para atingir estes objectivos, em especial para 
2011”, avisa Bruxelas num projecto de relatório da-
tado de 26 de Maio.
Na sequência da provação do mecanismo europeu 

de estabilização financeira, em 10 de Maio, os Go-
vernos português e espanhol foram instados a com-
prometer-se, desde logo, com novas metas e medidas 
de consolidação orçamental.

No caso de Lisboa, a trajectória de redução do défi-
ce orçamental foi acelerada dos 9,4% do PIB atingi-
dos 2009 para 7,3% em 2010 (que compara com os 
8,3% anteriormente previstos) e 4,6% em 2011 (meta 
antes fixada em 6,6%).
Para tornar verosímil estas novas metas, o Governo, 

com o acordo do PSD, anunciou a 13 de Maio um 
novo pacote de medidas de austeridade, que inclui o 
aumento das taxas de IVA e a criação de uma sobre-
taxa em sede de IRS e de IRC.
Segundo o documento que está a ser citado pela 

Bloomberg, a Comissão Europeia calcula que, para 
atingir as metas prometidas, Portugal precisa de re-
forçar as medidas de austeridade no equivalente a 
0,3% do PIB neste ano e a pelo menos em 1,5% em 
2011.
Já Espanha, poderá atingir o objectivo deste ano 

com ajustamentos “marginais”, mas terá de aumentar 
fortemente a dose de contenção em 2011, com me-
didas que permitam ao Estado poupar pelo menos o 
equivalente a 1,75% do PIB. Madrid quer cortar o dé-
fice para 9,3% em 2010 e para 6% do PIB em 2011
No comunicado difundido esta tarde, a Comissão 

Europeia adopta um tom mais favorável e faz uma 
avaliação globalmente positiva dos esforços de sa-
neamento das finanças públicas que estão em curso 
em doze países contra os quais moveu processos por 
“défice excessivo”: Portugal, Espanha, Irlanda, Itália, 
Bélgica, República Checa, Alemanha, França, Ho-
landa, Áustria, Eslovénia e Eslováquia.
“Os objectivos orçamentais actuais, incluindo os 

objectivos revistos da Espanha e de Portugal, pare-
cem garantir uma posição global orçamental ade-
quada para a UE, mas há uma evidente necessidade 
de avançar com mais empenho com a agenda (de 
reforma) estrutural”, afirmou o comissário europeu 
dos Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn.
Bruxelas abriu ontem, por outro lado, processos con-

tra três novos Estados-membros: República Checa, 
Dinamarca e Finlândia. Após as decisões de ontem, 
apenas três países dos 27 não ficarão sob processos 
de “défice excessivo”: Suécia, Estónia e Bulgária.

As vendas de carros dispararam 56,3% em Por-
tugal nos primeiros cinco meses do ano, face 

ao mesmo período de 2009. Ao todo, os portugueses 
compraram 57 mil carros em cinco meses.
Este foi, nada mais nada menos, do que o melhor 

comportamento da Europa, revelam dados da As-
sociação de Construtores Europeus de Automó-

veis (ACEA). Só em Maio as vendas aumentaram 
46,7%.
No seu conjunto, a indústria automóvel europeia 

cresceu 1,9% no período em análise, tendo sido ven-

ECONOMIA

vendas de carros disparam 56%
em portugal, maior subida da Ue

didos 5,94 milhões de veículos. No lado oposto ao de 
Portugal está a Roménia, com uma queda de 49% nas 
vendas entre Janeiro e Maio.
Olhando apenas para os dados de Maio, foram regis-

tadas 1,12 milhões de matrículas na União Europeia, 
menos 9,3% que em Maio de 2009. É a segunda que-
da mensal após nove meses de subidas consecutivas.

De acordo com a ACEA, estas quedas recentes de-
vem-se à saída de cena dos pacotes de apoio ao sec-
tor, no âmbito das medidas de austeridade que vários 
países têm apresentado.
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comentário Semanal de
economia e Mercados

Semana de 7 a 11 de Junho

estimativa final do 
iNe reviu em alta 
crescimento da 

economia portuguesa, 
no 1ºT2010

No 1ºT2010, o PIB português registou um cres-
cimento de 1.1%, face ao trimestre anterior, e 
de 1.8%, face a igual período homólogo. Neste 
sentido, trata-se de crescimentos superiores, em 
0.1 p.p., aos que foram divulgados aquando da 
1ª estimativa do INE. Em termos das principais 
componentes, as Exportações Líquidas, como tí-
nhamos antecipado, contribuíram positivamente 
para o crescimento da economia portuguesa, no 
1ºT2010, em resultado do acréscimo das Expor-
tações, mas, essencialmente, do decréscimo das 
Importações. Trata-se, assim, do 2º trimestre 
consecutivo em que as Exportações Líquidas 
contribuem para o crescimento da economia 
portuguesa. O crescimento do Consumo Priva-
do saiu exactamente em linha com o Indicador 
Compósito para o Consumo Privado português, 
calculado pelo Departamento de Estudos do 
Montepio, que apontava para um crescimento 
trimestral de 0.5%, depois da expansão de 0.9% 
observada no 4ºT2009. Também o Investimen-
to saiu em linha com as nossas expectativas, ao 
ter observado um desagravamento, quer da con-
tracção homóloga, quer do ritmo de contracção 
trimestral. Refira-se, todavia, que a componente 
de Investimento em Capital Fixo até registou 
uma subida, impulsionada pelo Investimen-
to em Maquinaria e Equipamentos que não de 
Transporte, já que o de Material de Transporte 
corrigiu parcialmente da forte subida do trimes-
tre anterior. Já a sub-componenete de Constru-
ção, e, igualmente, com tínhamos antecipado, 
diminuiu, não obstante ter observado uma certa 
recuperação nos últimos dois meses do trimes-
tre. Trata-se, inclusivamente, do mais baixo ní-
vel de Investimento em Construção desde, pelo 
menos, 1995. A principal surpresa do relatório 
do PIB acabou por ser o Consumo Público, que 
acabou por ter um contributo para o crescimento 
trimestral de cerca de 0.25 p.p., devido ao facto 
de ter avançado 1.0% face ao trimestre anterior. 
Neste sentido, para os trimestres seguintes, este 
contributo deverá cair, devendo, mesmo, ficar no 
vermelho, atendendo às necessidades de conso-
lidação orçamental com que o país se confronta. 
Para o conjunto do ano de 2010, o PIB deverá 
registar crescimentos trimestrais relativamente 
anémicos, não sendo de excluir um eventual tri-
mestre de contracção, particularmente após esta 
forte subida, bem como devido aos efeitos das 
medidas de austeridade anunciadas pelo Gover-
no.

Rui Bernardes Serra
José Miguel Moreira 

PUBLiCA-SE TODAS àS
qUARTAS-fEiRAS

LEiA E DiVULGE
O NOSSO JORNAL

Desemprego bate novo recorde
Em Abril, 10,8% dos portugueses não tinham em-

prego Há 20 anos que a taxa não era tão alta A 
Organização para o Desenvolvimento e Cooperação 
Económico (OCDE) confirmou ontem que a taxa de 
desemprego em Portugal chegou aos 10,8% em Abril. 
Trata-se de um valor recorde nos últimos 20 anos e 
atribui ao País a quarta taxa de desemprego mais ele-
vada entre os países da OCDE. O Eurostat já tinha 
avançado este número, que o Governo contestou.
Os números indicam que, em Abril, a percentagem 

da população activa no desemprego subiu 0,2% em 
relação à taxa de 10,6% registada em Março. Já en-
tre os países da organização, a taxa de desemprego 
manteve-se estável entre Abril e Maio, em 8,7%.

famílias consomem menos a crédito
O recurso ao crédito ao consumo diminuiu 4,5%, 

em termos homólogos, entre Janeiro e Março, 
segundo a Associação de Instituições de Crédito Es-
pecializado (ASFAC). A tendência é explicada pela 
subida do desemprego e quebra do rendimento.
“Nota-se uma retracção do consumo dos particula-

res, o que demonstra a sua responsabilidade em ma-
téria de recurso ao crédito”, disse à agência Lusa o 
presidente da ASFAC, António Rodrigues.

inflação e preços sobem mais
A inflação aumentou 1,1%, em Maio, em termos 

homólogos e 0,2% face ao mês anterior, revelou 
o Instituto Nacional de Estatística (INE). Segundo o 
INE, excluindo a energia e os bens alimentares não 
transformados, a taxa de variação homóloga do Índi-
ce de Preços ao Consumidor (IPC) foi negativa em 
0,1%, superior em 0,4%. Comparando a variação de 
Maio com a média dos meses anteriores “é de real-
çar, no caso das variações positivas (...), a habita-

ção, água, electricidade, gás e outros combustíveis e 
transportes como as que registaram as taxas de va-
riação mais elevadas e superiores à média dos três 
meses anteriores”, sublinha o INE.
A variação mensal da inflação foi 0,2% (0,4% em 

Abril de 2010 e -0,2% em Maio de 2009) enquanto a 
variação média do último ano foi -0,5% (-0,7%, em 
Abril).

Desastre 
igual aos 
atentados
O presidente dos EUA, 

Barack Obama, 
comparou o derrame de 
crude no Golfo do Mé-
xico com os atentados 
terroristas de 11 de Se-
tembro de 2001.

Ue apela a 
abertura
em Gaza
Os ministros dos Ne-

gócios Estrangeiros da 
União Europeia apela-
ram no Luxemburgo a 
uma “abertura imediata, 
sustentada e incondicio-
nal” do bloqueio israelita 
a Gaza. O ministro por-
tuguês Luís Amado de-
fendeu que essa questão 
só poderá ser resolvida 
com a criação de um Es-
tado palestiniano, “que 
necessita de avançar”. 
Israel anunciou a criação 
de uma comissão pública 
independente para inves-
tigar o ataque a uma frota 
humanitária.

fronteiras 
abertas
A ONU pediu ao Uzbe-

quistão e Tajiquistão para 
“deixarem as fronteiras 
abertas” aos refugiados.
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sERvIçOs CANADÁ

prestações
de compaixão
Terminamos hoje a descrição dos critérios exi-

gíveis para a obtenção deste direito federal, res-
peitante à suspensão de um trabalho remunerado 
durante um período não superior a 26 semanas, co-
berto por prestações de compaixão atribuídas pelo 
Fundo do Desemprego (ac).
Vimos nas edições anteriores em que tipo de si-

tuação é aplicável o programa e quem pode ter di-
reito a receber as prestações. No fundo, qualquer 
membro da família do doente ou mesmo um amigo 
podem pedir o pagamento estipulado no programa, 
segundo certas condições que foram aqui já enun-
ciadas.
A fim de não alongarmos demasiado as explica-

ções que são facilmente compreensíveis tal como 
publicadas, lembramos que no caso de necessida-
de, se devem dirigir ao Centro de Serviços Canada 
da vossa região para qualquer esclarecimento com-
plementar. Queremos apenas salientar de que um 
familiar acompanhador do doente pode ter direito 
a receber as prestações de compaixão, combina-
das com prestações regulares de desemprego, até a 
concorrência de 50 semanas.
Do mesmo modo, caso o doente resida no exterior 

do Canada, o familiar que lhe pretenda prodigar 
cuidados de saúde terá igualmente direito a rece-
ber as prestações de compaixão. Deverá apenas 
informar os Serviços Canada, pelo telefone 1-800-
808-6352 (ATS 1-800-529-3742) das 8hrs30 às 
16hrs30, apoiar sobre o “0” e pedir para falar com 
um agente ou, ainda, apresentar-se no Centro de 
Serviços mais próximo da sua residência.
No caso de conflito de trabalho que ocorra durante 

o período das prestações de compaixão, o empre-
gado que obteve a permissão do empregador para 
se ocupar do membro da sua família gravemente 
doente antes do início do conflito, poderá continu-
ar a receber as prestações independentemente da 
greve ou lock-out.
Por outro lado, aquando do relatório de impos-

tos anual, o contribuinte não deve incluir o valor 
das receitas recebidas no caso de prestações de 
compaixão. Todavia, se simultaneamente ou não, 
durante esse ano, recebeu prestações normais do 
desemprego, é provável que tenha de devolver uma 
parte ou até mesmo a totalidade destas últimas, 
consoante o caso.
No respeitante a outro tipo de prestações possí-

vel, deve notar-se que a pessoa gravemente doente 
pode ter direito às prestações do seguro de saúde 
do Fundo de Desemprego e às prestações de in-
validez do Regime de Pensões do Canada, e nada 
lhe impede de pedir ao mesmo tempo o pagamento 
destas duas pensões.
A pessoa gravemente doente que trabalhou no 

Québec, pagou assim cotizações à RRQ que ofe-
rece o mesmo tipo de pensões que o Regime de 
Pensões do Canada.
Como é lógico e evidente, quem receba presta-

ções de compaixão tem direitos e obrigações a res-
peitar.
Para qualquer situação ou questão pertinente de-

vem dirigir-se aos locais acime enumerados ou 
ainda pela internet: www.servicecanada.gc.ca

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

o tecto do estádio enfraquece

o grande loto de 50 
milhões de loto Max 
não foi ganho
O loto de 50 milhões $ de Lotto Max está ain-

da à procura de um vencedor. Nenhum par-
ticipante à tiragem de sexta-feira à noite ganhou 
o grande prémio. Contudo, 15 lotes de 1 milhão $ 
Maxmillions foram ganhos por participantes na 
Colômbia-Britânico, nas Pradarias, em Ontário, no 
Quebeque e no Este do Canadá. 
Dado que ninguém ganhou o grande loto numa se-

gunda semana consecutiva, a tiragem do 18 de Ju-
nho oferecerá prémios que totalizam um montante 
nunca igualado de 95 milhões de $, ou seja um gran-
de loto de 50 milhões de $ e 45 lotos de 1 milhão de 
$. O número Maxmillions que ganhar compreende-
rá aqueles não ganhos sexta-feira à noite e os gera-
dos pelas novas vendas para a tiragem de sexta-feira 
próxima. 
Em Novembro, Marie Fontaine, de Pine Falls, no 

Manitoba, tinha ganho um loto de Lotto Máximo de 
50 milhões de $. 
Seguidamente, em Fevereiro, os detentores de dois 

bilhetes de Lotto Máximo - um no Quebeque, e o 
outro em Colômbia-Britânica - tinham compartilha-
do um loto de 50 milhões de $.

a sessão parlamentar a
Quebeque termina sob a mordaça

aumento à
altura da inflação

No Quebeque, a sessão parlamentar extraordiná-
ria terminou sábado de manhã, depois de deba-

tes que duraram toda a noite. Foi sob a mordaça que 
o projecto de lei 100, que põe em prática as medidas 
de regresso ao equilíbrio orçamental para 2013-14, 
foi adoptado por 60 vozes contra 39. A oposição vo-
tou massivamente contra o projecto de lei. O orça-
mento põe nomeadamente em exercício, uma nova 
contribuição dos contribuintes para financiar a rede 
da saúde. Os aumentos da TVQ, a taxa sobre os com-
bustíveis, as tarifas de electricidade e as despesas de 
escolaridade também são previstos. De acordo com 
o ministro das Finanças, Raymond Bachand, a adop-
ção da lei 100 marcará a história do Quebeque, como 
“nos dirão os nossos filhos mais tarde”. O porta-voz 
da oposição em matéria de finanças públicas Nico-
las Marceau, afirmou que o governo Charest não ti-
nha nenhuma credibilidade nem legitimidade para ir 
avante com este orçamento, que de acordo com ele, 
faz apenas mais buracos nos bolsos dos contribuin-
tes. Manifestações para denunciar as medidas orça-
mentais, em Montreal e Quebeque, reuniram dezenas 
de milhares de pessoas em Março passado.

As comissões municipais e de aglomeração de 
Montreal sobre as finanças recomendam limitar 

os aumentos de imposto fundiário à taxa de inflação. 
As comissões formadas de representantes dos três 
partidos políticos e as cidades associadas depositarão 
o seu relatório esta semana. Devem propor soluções 
para equilibrar o próximo orçamento da Cidade. O 
presidente duma das duas comissões, Sammy For-
cillo, do partido do presidente da Câmara Municipal, 
Gérald Tremblay, está satisfeito do trabalho realizado. 
De acordo com ele, trata-se da primeira vez que um 
quadro financeiro é apresentado sem ter sido nego-
ciado às portas fechadas. O porta-voz em matéria de 
finanças do partido Visão Montreal de Louise Harel, 
Pierre Lampron, reconhece que há um acordo sobre 
o imposto fundiário. Impunha-se que as taxas dos ci-
dadãos não aumentam mais rapidamente que a infla-
ção. Mas, de acordo com ele, é a única medida que fez 
consenso junto dos Comissários. Projecto Montreal 
vê as 67 horas de trabalho na comissão das finanças 
como um progresso democrático. Mas lamenta que as 
perguntas cruciais não tenham sido abordadas, como 
sobre a centralização ou descentralização dos serviços. 
O Comité Executivo estudará o relatório, este Verão a 
fim de preparar o próximo orçamento municipal.

A tela que forma o tecto do Estádio olímpico en-
fraqueceu de 45% entre 1999 e 2008, necessitou 

uma revisão dos critérios de segurança impostos pelo 
Serviço de segurança de incêndios de Montreal. É o 
que revela um documento interno da Empresa pública 
das instalações olímpicas que Rádio-Canadá obteve e 
difundiu sobre o seu sítio web. Este documento, o Pro-
tocolo de gestão da ocupação do recinto, faz estado de 
testes de resistência às rupturas efectuados no último 
ano, sobre amostras da tela. “A forte perda de resistên-

cia à ruptura (cerca de 45%) é a expressão mais signi-
ficativa do enfraquecimento estrutural da tela e da sua 
vulnerabilidade acrescida”, indica-se no documento. 
Uma nova série de testes é prevista este ano. Por con-
seguinte, “um novo quadro operacional” foi posto em 
função. A carga máxima do tecto foi reduzida de me-
tade, para um máximo de 900 toneladas. O relatório 
precisa que o peso da neve atingiu 710 toneladas a 2 
de Fevereiro de 2008. Além disso, nenhuma activida-
de sob a tela poderá ser encarada se a carga de neve 

exceder 200 toneladas, enquanto que o limite 
era de 400 toneladas anteriormente. Nenhu-
ma manifestação está programada para Está-
dio olímpico entre o 1 de Dezembro e o 31 de 
Março próximos. A nova versão do Protocolo 
prevê a manutenção de medidas destinadas 
a aquecer a tela para evitar a acumulação de 
neve e acrescenta novas medidas de vigilân-
cia. Na origem, estas medidas foram postas 
em prática na sequência da ruptura do tecto 
exactamente antes da abertura da Feira do 
Automóvel, em Janeiro de 1999. 
Na época, a firma Birdair  instalou a tela, 

pelo custo de 37 milhões.
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Repouso no cemitério NDNo 15° aniversário do
cinema “festivalissimo”…
Entre os dias 3 e 13 deste mês, 

desenrolou-se em Montreal a 15ª 
edição do cinema “Festivalissimo”. O 

Festivalissimo é um fes-
tival de filmes Ibero-La-
tino-americanos. Vários 
filmes foram apresenta-
dos no Complexo Ex-
centris, situado no 3536 
Boul. St. Laurent. Fil-
mes do México, Argen-
tina, Colômbia, Espanha 
e Portugal. “Singulari-
dades de uma rapariga 
loura” é o título do filme 
português que em 2008 
foi recipiendário de um 
troféu, a Palma de ouro, 
pelo conjunto da sua 
obra  do cineasta Mano-
el de Oliveira. Com 101 anos de ida-
de, Manoel de Oliveira lega-nos uma 

obra luminosa digna do seu inestimá-
vel talento. No século XIX, um antigo 
contabilista trabalhando em Lisboa por 

conta do tio, fica com a 
vida transtornada no dia 
em que conhece uma 
misteriosa loura. Movi-
do pelas suas emoções, 
esforça-se por todos os 
meios de ganhar a mão 
desta rapariga, mas uma 
série de imprevistos 
complicaram fatalmen-
te o esforço. Inspirado 
na fábula de José Ma-
ria Eça de Queiroz, esta 
história de amor brilhou 
com referência à pintura 
e à literatura.
Este filme é como uma 

rica celebração de arte portuguesa. 
Natércia Rodrigues

A comunidade portuguesa conta com 
mais um quarteirão, no cemitério 

Notre-Dame-des-Neiges. Como o de 
Nossa Senhora de Fátima está repleto, a 
administração do cemitério decidiu criar 
um outro para a nossa comunidade. Cha-
ma-se de Santa Cruz, pelo facto de se in-
tegrar nas comemorações dos 25 anos da 
construção da Igreja de Santa Cruz. Além 
disso a Comunidade dos Católicos Portu-

gueses de Montreal celebra brevemente 
os seus 50 anos. A inauguração teve lu-
gar no passado sábado dia 12 de Junho. 
As cerimónias iniciaram-se com a missa 
na capela de Notre-Dame-de-la-Résur-
rection, presidida pelo padre José Maria, 
responsável pela Missão de Santa Cruz, 
concelebrada pelo padre Carlos, da Paró-
quia de Saint Ambroise. Contou também 

com a participação do diácono Ramos e 
do Grupo coral de Santo Cristo, dirigi-
do por Filomena Amorim. Após a mis-
sa deslocamo-nos para o quarteirão, que 
fica mesmo ao lado do da Nossa Senhora 
de Fátima, aonde se procedeu à bênção 
do monumento e do terreno, pelos padres  
Robert Gagné, presidente da Fábrica da 
Paróquia Notre Dame de Montreal, Pa-
dre José Maria e Padre Carlos. Tomaram 

a palavra, François Campagna, director 
das vendas, Ginette Charland, conselhei-
ra para os portugueses, Dr. Fernado De-
mée de Brito, Cônsul-geral de Portugal 
e Clementina Santos Vieira, conselheira 
das Comunidades Portuguesas. Agora os 
portugueses ficaram com mais um boca-
dinho de “chez nous” aqui em Montreal. 

Antero Branco 
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COMENTÁRIO ECONóMICO DO sANTANDER TOTTA

ocDe revê em alta crescimento para a UeM
O primeiro trimestre de 2010 revelou uma acele-

ração do ritmo de crescimento de grande parte 
das economias da Zona Euro, dos EUA e das eco-
nomias emergentes, embora a velocidades distintas. 
As economias emergentes, nomeadamente os países 
asiáticos, continuam a caracterizar-se por um cresci-
mento económico forte, apoiado ainda numa política 
macroeconómica de mitigação dos efeitos da última 
crise financeira, que se tem revelado favorável so-
bre o aumento do consumo interno. Para os países da 
OCDE, a convergência para um ritmo de crescimen-
to económico sustentado tem-se revelado desafiante, 
embora alimentado pelo aumento da procura externa 
das economias emergentes, o qual que tem contribu-
ído para o aumento das exportações líquidas, mas a 
dupla necessidade de reequilibrar as contas públicas 
e de remover progressivamente algumas das políti-
cas de estímulo, irá ter um impacto adverso sobre o 
crescimento económico, anulando parte dos efeitos 
positivos do dinamismo da economia mundial.
Os actuais travões ao crescimento mais rápido da 

Zona Euro caracterizam-se pelos elevados níveis de 
desemprego e pela forte necessidade de correcção 
dos desequilíbrios orçamentais herdados da crise 
financeira anterior.  As novas projecções da OCDE 
para o crescimento económico perspectivam um rit-
mo de retoma mais rápido face às anteriores estimati-
vas de curto prazo, mas continuam ainda envoltas em 
alguma incerteza. Esta melhoria conjuntural decorre-
rá dos efeitos do prolongamento de algumas medidas 
de estímulo, nomeadamente ao sector imobiliário e 
fiscais, criando sinergias positivas de crescimento as-
sociadas ao aumento das exportações líquidas para 
as economias emergentes. Existem também factores 
de risco negativos, decorrentes de um crescimento 
mais rápido, como sejam o aumento do preço dos 
combustíveis e a necessidade de alguns países emer-
gentes terem que executar mais cedo uma política de 
desaceleração económica. Contudo, o maior risco 
encontra-se associado à sustentabilidade das contas 
públicas de alguns países da UEM, com os riscos de 
solvência e liquidez a aumentarem, materializando-
se num incremento dos prémios de risco e na possi-
bilidade de contágio, caso os planos de estabilidade 
e crescimento económico eu estão a ser implementa-
dos não se revelem suficientemente credíveis.
EUA: A economia americana continua a recuperar 

progressivamente, beneficiando dos estímulos econó-
micos e do início do ciclo de reposição de stocks. A 
produção industrial e capacidade instalada têm vindo 
a aumentar desde meados de 2009. Mais recentemen-
te, os indicadores associados ao mercado de trabalho 
têm indicado um aumento do número de novos em-
pregados, e os mercados accionistas têm oferecido 
aos investidores retornos positivos, o que tem contri-
buído para o aumento do rendimento disponível dos 
agentes económicos.
Apesar destas tendências positivas, a economia ain-

da se encontra a operar abaixo do seu potencial de 
crescimento, apresentando taxas de desemprego ele-

vadas e níveis de utilização da capacidade instalada 
baixos, num contexto em que a riqueza das famílias 
está ainda penalizada pela desvalorização dos mer-
cados accionistas e do imobiliário. As perspectivas 
de crescimento para 2010 e 2011 são positivas, mas 
ainda reflectindo algumas fragilidades, fruto de um 
mercado de trabalho ainda debilitado e da progres-
siva dissipação das medidas de estímulo, nomeada-
mente sobre o mercado imobiliário. A OCDE estima 
que o PIB em 2010 e 2011 cresça em redor de 3.2%. 
O consumo privado deverá crescer 2.6% e 2.7%, o 
consumo público deverá aumentar 1.5% e 1.0%, o 
investimento poderá acelerar 2.2% e 8.8%. O maior 
dinamismo da procura interna deve implicar que as 
exportações líquidas tenham um contributo negati-
vo para o crescimento, de -0.3% e -0.4%, em 2010 e 
2011, respectivamente.
Zona Euro: O conjunto dos países da UEM tem-se 

caracterizado por um ritmo de expansão moderado, 
crescendo em média anualizada 1% desde o segun-
do trimestre de 2009, impulsionado pelo aumento do 
consumo público e das exportações líquidas. O con-
sumo privado tem vindo a estabilizar, acompanhando 
a melhoria da confiança dos agentes económicos, mas 
o investimento continua a contrair fruto, do excesso 
de capacidade instalada em alguns sectores de activi-
dade e incertezas nas perspectivas de crescimento. A 
produção industrial tem melhorado nos últimos me-
ses, beneficiando do aumento da procura externa e da 
depreciação do euro. Os indicadores de confiança dos 
empresários e consumidores mostram-se mais opti-
mistas, revelando um sentimento mais positivo face 
às actuais condições económicas correntes, enquanto 
a componente de perspectivas é condicionada pelos 
efeitos de contágio decorrentes da actual crise orça-
mental.
A taxa de desemprego deverá situar-se acima dos 

10% em 2010 e 2011, acompanhada por uma menor 
contracção dos custos unitários de trabalho. O em-
prego mostra indícios de estabilização, à medida que 
o crescimento económico se vai fortalecendo. As es-
timativas de crescimento do PIB para 2010 e 2011 
são de 1.2% e 1.8%, respectivamente. Em 2010, o 
consumo privado deverá crescer apenas 0.1%, en-
quanto em 2011 poderá atingir o 1.0%. O consumo 
público em 2010 situar-se-á em redor de 0.5% e em 
2011 em 0.2%. O investimento em 2010 deverá con-
trair -2.2%, mas em 2011 já poderá crescer 2.2%. As 
exportações líquidas deverão em 2010 e 2011 conti-
nuar a contribuir positivamente para o PIB em cerca 
de 1.0%.
Portugal: A economia portuguesa, depois de dois 

trimestres consecutivos de crescimento, contraiu no 
último trimestre de 2009, em resultado de uma queda 
significativa do investimento. No primeiro trimestre 
de 2010, o PIB recuperou energicamente benefician-
do do aumento das exportações líquidas. Contudo, 
num contexto de actividade económica ainda débil, 
a taxa de desemprego alcançou os 10.1% no 4T2009 
e 10.6% no 1T2010, e poderá continuar a aumentar, 
contribuindo para uma procura doméstica débil.
A necessidade de consolidação orçamental irá con-

dicionar o consumo público e o rendimento disponí-
vel das famílias durante os próximos anos, devido à 
redução da despesa corrente do Estado e ao aumento 
dos impostos.
Neste contexto, as projecções de crescimento do 

PIB em 2010 e 2011 são de 1.0% e 0.8%, respectiva-
mente. O consumo privado deverá acelerar 1.5% em 
2010, para posteriormente estagnar, em 2011, para 
cerca de 0.1%. 
O consumo público deverá contrair -0.9% em 2010 

e cerca de -1.0% em 2011. O investimento deverá 
ainda contrair em 2010, mas mais lentamente, em 
redor de -5.4%, e apenas em 2011 é que deverá re-
gistar um crescimento positivo de 1.1%. As expor-
tações líquidas continuarão a desempenhar um papel 
preponderante no ritmo de recuperação da economia, 
podendo em 2010 e 2011 ter um contributo para o 
crescimento de cerca de 1.0% do PIB.

CANTINHO DA pOEsIA
O dia do pai:

a vitória do pai
No traçado divino ele é senhor

da vida social e do seu lar;
é linha divisória do amor

na marca duma acção a palpitar!

É qual sextante que aproxima humor
quando a família sofre pelo azar
das amarguras, na doença e dor,

ou nos vaivéns da sorte a jugular...

Arrais do barco, não funciona só;
navegam juntos sua esposa e filhos,
a conjugar-lhe o sonho militante!...

Porém, se a vida lhes levanta o pó,
sabedoria e armas sem gatilho,

sufi então vitória triunfante!
J.J. Marques da Silva

Santo antónio
Santo António de Lisboa
Tem honras de padroeiro
E a tradição lhe conferiu

Ser Santo casamenteiro...

No seu nome de baptismo
Era Fernando Bulhões

Na fé, o nome de António
O Santo das multidões...

Nasceu na velha Lisboa,
Passou a vida a pregar
E ficou dos portugueses
O Santo mais popular...

Pregou pelo mundo inteiro
Fez do mundo a sua igreja

Só por ter morrido em Pádua
Querem que Ele de lá seja !...

Mas Santo António é bem nosso
Muito embora peregrino
Padroeiro de Lisboa...
É português genuíno.

Seu dia treze de Junho
É sempre um dia invulgar

Que leva por tradição
Muitas noivas ao altar...

Por isso essas donzelas
Devotas de Santo António

Realizam neste dia
Seu sagrado matrimónio.

E a noite de Santo António
De tradições seculares

Culmina por toda a parte
Com as marchas populares!…

Euclides Cavaco

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

Especiais:  1 par de calças por $3.00 

               1 fato $8.00

  1 camisa $2.00

Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro

Temos bons preços
Peter
20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Pins e Duluth)
Montréal (QC) H2W 1L3 • 514-844-0442 Desde 1980

VÁrIA
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Todos apontam o dedo a todos 
e todos merecem o dedo 
apontado
Há uns anos atrás, no decurso de 

uma palestra sobre o sentido da 
vida, entre muitas considerações e pen-
samentos respeitáveis, memorizei esta 
frase que sintetiza de forma que consi-
dero brilhante uma das mais prováveis 
causas de esquizofrenia com que o País 
se confronta: “Quando não vives aqui-
lo em que acreditas , passas a acredi-
tar naquilo que vives.”
É um facto evidente que nos últimos 

meses os meios de comunicação social 
têm aproveitado ao máximo o estado 
de guerra civil verbal entre actores po-
líticos, empresários e todos os que pro-
curam fazer ouvir com escândalo a sua 
voz, criando dessa forma uma onda de 
informação e contra-informação con-
fusa e porventura destrutiva.
O povo assiste mudo e estupefacto 

a um infindável cortejo que deita por 
terra todas as escalas de credibilidade 
e bom senso.   Paira o sabor do des-
crédito generalizado, tanto dos actores 
como dos próprios meios e levanta-se 
um sussurrar crescente de pessimismo, 
tão próprio de quem se sente encurrala-
do.  É uma complexidade em dizer sim 
e não no momento de avançar no labi-
rinto político, económico e social sem 
prioridades estabelecidas. Tudo serve 
para escapar ao sofrimento da vida e a 
seguir encontrar um culpado para pagar 
o preço da nossa irresponsabilidade.
Vejo aplaudir sábios que nada fizeram 

para um justo equilíbrio colectivo e 
vejo um cenário de vozes confrange-
doras que viveram numa incúria total 
ao largo de anos.
Salazar deixou uma nação analfabeta 

e África com emoções intensas, beleza 
para uns, guerra e morte para outros.   
No 25 de Abril andei de aldeia em al-

deia, eu vi a miséria, mas também co-
nheci pessoas que não tinham nada e 
eram felizes. Vi coisas simples e brutais 

como situações de urgência de pessoas 
a morrer à espera do táxi da terra para 
chegarem ao hospital e ninguém dese-
java a morte a ninguém, mesmo o vizi-
nho que não se perdia de amores na sua 
relação do dia a dia. Hoje vejo apoiar 
a morte pela simples diferença de opi-
nião, estes reflexos procuro velos como 
casos clínicos. Somos filhos da mesma 
escola e dos mesmos professores.
Os homens dos escritórios financeiros 

olharam-se como sábios, destruíram a 
força do espírito comunitário e cultiva-
ram a nossa sociedade individualista, 
até conseguiram privatizar os lucros e 
nacionalizar as perdas.
A crise tem a capacidade de nos fa-

zer ver a realidade mais profunda das 
coisas. Muitos portugueses devem es-
tar a confrontar-se com as seguintes 
questões: chegou a hora de pagarmos 
a factura do que não fizemos e deverí-
amos ter feito, do que não crescemos 
e deveríamos ter crescido, do que gas-
tamos e não investimos? Será que esta 
jovem democracia se aburguesou sem 
amadurecer? Será?
Parece-me evidente que o facto de 

termos sido confrontados nos últi-
mos anos com mudanças substan-
ciais, fruto da abertura do Pais à “casa 
europeia’’provocou um crescimento 
positivo mas em múltiplos pontos en-
viesado.
É indispensável quebrar regras de dé-

cadas que não contribuem para um jus-
to equilíbrio.
Não o fazer é hipotecar o futuro com 

base no medo. Não o fazer é apenas 
adiar o inevitável.
Não o fazer é assumir que outros irão 

pagar o preço da nossa ir-
responsabilidade colecti-
va.

Manuel de
Sequeira Rodrigues

coluna vertebral
Antes tarde do que…mais tarde! 

Segundo o político e escritor 
brasileiro Rui Barbosa, “A imprensa 
é a vista da nação. Por ela é que a 
nação acompanha o que lhe passe 
ao perto e ao longe, enxerga o que 
lhe malfazem, devassa o que lhe 
ocultam e tramam, alerta o que so-
negam ou roubam, percebe onde lhe 
alvejam ou conspurcam, mede o que 
lhe cerceiam ou destroem, vela pelo 
que lhe interessa, e se acautela do 
que a ameaça”.
Bem dito. Porém a imprensa, para 

poder atingir estes nobres objectivos 

de utilidade pública, necessita de 
gente com coluna vertebral, que com 
verticalidade, não se deixe impres-
sionar com tentativas de amordaça-
mento ou intimidação.
Sabemos que por vezes, sobretudo 

nos meios provincianos e comunitá-
rios, a tendência é para os louvami-
nhas, praticantes de uma ginástica 
contorcionista que acaba por ser bem 
recompensada em termos financei-
ros, a provar— se necessário fosse 
— a fragilidade da natureza huma-
na.
Fica no entanto, um dúvida enor-

me naqueles que se apercebem de 
determinadas situações, das tais 
que o cidadão mais alheio ou com 
maior dificuldade de discernimento 
não entende, que apontam uma dú-
vida enorme sobre a existência da 
tal coluna, não rígida mas firme, no 
corpo e no espírito desses escribas. 
A lembrar a expressão de um “bon 
vivant” que dizia sem vergonha: “Eu 
sou sempre pelo Governo. Só não 
tenho culpa que ele mude todas as 
semanas”!
Virá isto a propósito de algumas crí-

ticas e outras manifestações recebi-

das de quando em quando no Jornal, 
que uma vez analisadas se diluem 
sem qualquer fundamento. Porque, 
sobretudo na parte que me toca, te-
nho o cuidado de bem me documen-
tar sobre a realidade provada e trata-
da no texto que assino. É igualmente 
primordial e integralmente respeita-
do o princípio da recusa de qualquer 
notícia, paga ou não, de carácter pes-
soal, de rixas entre vizinhos ou com-
padres, que nada trazem de interesse 
à sociedade. Em contrapartida, sem-
pre que um assunto seja de carácter 
público, que possa de uma forma 

qualquer interessar 
o cidadão comum, 
nunca negaremos 
o seu tratamento 
e divulgação. Não 
num espírito de 
insalubre intenção 
mas sim, evocando 
o direito sagrado 
da informação que 
coabita paredes-
meias com o dever 
de rigor e respeito 
humano. Nem sem-
pre estes nobres 
ideais serão bem 
c o m p r e e n d i d o s 
ou se o são, serão 
ostensivamente ig-
norados por alguns 
na defesa de egos, 
quantas vezes mal 
colocados. Não 
nos preocupemos 
com tais absurdi-
dades. Somos re-
gidos por leis que 
protegem o direito 
de qualquer peri-
ódico ou cidadão, 
à livre expressão 
que inclui: “Liber-
dade de opinião; 
liberdade de infor-
mação; direito de 

difundir livremente informações e 
ideias; direito de receber livremente 
informações e ideias; liberdade de 
pesquisa” tais como definido no Có-
digo de Deontologia do jornalismo 
internacional e no correspondente 
dos Jornalistas do Québec, para além 
do facto de estes sagrados princípios 
beneficiarem desde 1982, de protec-
ção constitucional explícita sobre a 
Liberdade de expressão e editorial.
De resto, no Código de deontolo-

gia dos jornalistas do Québec (as-
sim como no Internacional) diz o 
seguinte: “Os jornalistas servem o 
interesse público e não os interesses 
pessoais ou particulares. Eles têm o 
dever de publicar o que for de inte-
resse público”.
É exactamente isso que fazemos.
Porque dinheiro não compra “clas-

se”. E porque, tanto a título indi-
vidual como no colectivo do Jor-
nal, defendemos valores que não se 
acondicionam com nenhum aspecto 
mercantil.
Daí portanto a necessi-

dade da tal coluna verte-
bral que faltará a outros.

Raul Mesquita

OPINIãO
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Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade. 
Amor: Que o Amor e a Felicidade sejam uma constante 
na sua vida!
Saúde: Ultrapassará qualquer problema graças à sua 
força de vontade.

Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Número da Sorte: 21 Números da Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.

Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Er-
radas, Colapso. 
Amor: Se falar mais abertamente acerca dos seus senti-
mentos, poderá ver progredir a sua relação afectiva. Que 
os seus mais belos sonhos se tornem realidade.

Saúde: Cuide da sua saúde física, faça mais exercício.
Dinheiro: Com trabalho e esforço conseguirá atingir o seu objectivo.
Número da Sorte: 16 Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49.

Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifí-
cio. Amor: Não deixe que as más-línguas o influenciem, 
tenha mais confiança na pessoa que está consigo. Que a 
sabedoria infinita esteja sempre consigo!
Saúde: Tenha cuidado com as correntes de ar.

Dinheiro: Seja cauteloso com os seus gastos.
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 8, 10, 36, 39, 41, 47.

Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos 
Premonitórios. Amor: Estará muito sensível. Levará a 
mal certas coisas que lhe digam. Seja mais confiante e 
menos impressionável. Defenda-se pensando no Bem!
Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina alimentar a 

si próprio. Dinheiro: Tendência para gastos excessivos. 
Número da Sorte: 43 Números da Semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22.

Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso.
Amor: A sua relação está a passar por um período menos 
positivo. Aproveite com muita sabedoria os conselhos da 
sua família. Saúde: Deve tentar dormir pelo menos oito 
horas por dia. Dinheiro: O equilíbrio financeiro faz parte 

da sua vida neste momento.
Número da Sorte: 27 Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio 
do Amor.
Amor: Procure dar atenção às verdadeiras amizades. 
Que a bondade esteja sempre no seu coração!
Saúde: Tenha mais confiança em si, valorize-se mais.

Dinheiro: Cuidado com as intrigas no local de trabalho.
Número da Sorte: 37 Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48.

Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Cruelda-
de. Amor: Se tem algum problema que o está a inco-
modar, é tempo de o resolver. Seja humilde e aprenda a 
conhecer-se a si próprio. Então conhecerá o mundo!
Saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, 

seja prudente. Dinheiro: Não hesite em pedir ajuda quando estiver 
com problemas financeiros.
Número da Sorte: 58
Números da Semana: 8, 10, 23, 26, 29, 33.

Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Se não controlar os seus acessos de agressivida-
de, poderá fazer sofrer uma pessoa que ama. Aprenda a 
amar-se e então saberá amar tudo e todos!
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde, não se considere 

intocável. Dinheiro: Período favorável para esboçar novos negócios 
e empenhar-se na concretização dos seus projectos.
Número da Sorte: 46 Números da Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja tão mal humorado! Sorria! Procure ter 
pensamentos positivos e não deixe invadir-se por senti-
mentos ou pensamentos negativos. Saúde: Faça alguns 
exercícios físicos mesmo em sua casa.

Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje.
Número da Sorte: 55
Números da Semana: 4, 8, 11, 19, 23, 27.

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que represen-
ta um Guerreiro.
Amor: Provável desentendimento com alguém que lhe 
é muito especial. Que a serenidade e a paz de espírito 
sejam uma constante na sua vida!

Saúde: Não se acomode.
Dinheiro: Provável descida do seu poder de compra.
Número da Sorte: 62
Números da Semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42.

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Notará um afastamento da pessoa amada, mas 
não é nada alarmante. Com os nossos pensamentos e 
palavras, criamos o mundo em que vivemos!
Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique exercício 

físico. Dinheiro: Notará que o seu esforço a nível de trabalho será 
recompensado.
Número da Sorte: 28
Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

Carta Dominante: 4 de Ouros, que representa Projectos. 
Amor: Diga abertamente ao seu companheiro tudo o que 
acha que nele é menos correcto. Seja o primeiro a dar o 
exemplo!
Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso.

Dinheiro: Estabilidade financeira.
Número da Sorte: 68
Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.

CrÓNICAS

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

ao contrário de Nurse Jackie
Às vezes digo, entre amigos: “A infidelidade fe-

minina é muito mais grave e definitiva do que 
a masculina” – e de imediato me caem em cima o 
Carmo, a Trindade e o obelisco do Cutileiro, objec-
to ainda por cima assaz percutante. As primeiras a 
protestar são as senhoras: que diabo é 
isso, no século XXI, és um quadrado, 
vai dar banho ao cão. Os segundos 
são os homens sedutores, de repente 
urgentes de capitalizar a minha falha: 
era o que faltava, nem pensar, os di-
reitos são iguais e os deveres também, 
eu ao sábado aspiro a casa e tudo. E 
os terceiros, com excepção de um ou 
outro abençoado que faz um esforço 
por divisar o que estou a tentar esta-
belecer, são todos ao mesmo tempo: 
mas porque é que uma infidelidade é 
pior do que a outra, se em qualquer 
dos casos consiste numa traição, ao 
outro e a nós próprios, se não mesmo 
a todo o género humano?
Acho curioso que tantos concebam 

que um dilema de tal forma fundador 
para a espécie possa ser desvendado 
com base apenas nos preceitos da 
Constituição da República. E acho 
mais curioso ainda que muitos daque-
les que conseguem, enfim, abstrair-se 
da esfera banal dos direitos e do deve-
res não cheguem nunca a transcender 
o âmbito da moral. Porque aquilo de 
que estou a falar não é um problema 
político, nem sequer social: é emocio-
nal mesmo. A infidelidade feminina é 
mais grave e definitiva, não porque 
seja moralmente mais condenável 
do que a masculina (são ambas mo-
ralmente muito condenáveis, tanto 
quanto me parece), mas porque é mais 
sintomática. Diz uma velha frase de t-
shirt que, para cometer uma infidelidade, a mulher 
precisa de um motivo, enquanto o homem só precisa 
de uma mulher. E eu próprio lhe chamaria “um tre-
mendíssimo cliché”, se não se desse a circunstância 
de, regra geral (que é o que interessa para este tipo de 
generalização exaltada), ser absolutamente verdade.
Eu podia dar o exemplo da biologia (e não há nada 

mais poderoso do que a biologia): ao contrário do 
homem, uma mulher pode engravidar de outro e dar 
ao esposo, sem que ele sequer chegue a sabê-lo, um 
filho que não é dele. Só isso já desequilibra os pra-
tos da balança. Mas nem sequer é preciso irmos tão 

longe. Um casamento pode sobreviver a um homem 
infiel e pode sobreviver a uma mulher infiel também. 
Um casamento são duas pessoas que estão juntas – e, 
felizmente, as razões por que as pessoas estão juntas 
não se reduzem ao sentimento. Coisa diferente, po-
rém, é o amor propriamente dito. Um homem pode 
ser infiel à sua mulher e, no entanto, amá-la eterna e 
incondicionalmente. Uma mulher infiel simplesmen-
te já não ama o seu marido. Pode gostar dele. Pode 
ter pena dele. Pode estimar a vida que os dois têm 
juntos: as rotinas, os objectos, os lugares, os chei-
ros, as pessoas. Mas pode viver sem ela também – e 
sabe-o. Porque, sendo tão capaz como o homem de 
ausentar-se do seu corpo, não será capaz nunca de 
ausentar-se das suas emoções. E porque, se o fizer, já 
não encontrará o caminho de regresso.
A infidelidade feminina é mais grave e sintomáti-

ca porque (e perdoem-me o recurso new age, juro 
que não se repete) a mulher tem mais inteligência 
emocional do que o homem. Porque tem mais auto-
domínio, talvez – mas sobretudo porque tem outra 
capacidade de ver o big picture e de agir em prol da 
sua preservação. As mulheres são mais calculistas. 
Os homens mais românticos. De resto, e que todos 
somos dotados da mesma natureza poligâmica, nem 
sequer discuto. Que infidelidade e traição nem sem-
pre são uma e a mesma coisa, menos ainda. O que sei 
é: se os homens lidam muito pior com a traição, há 
uma razão clara para isso. Os homens são inseguros. 
Mas são-no precisamente porque sabem que, no dia 
em que foram traídos, todo o seu mundo ruiu. O me-
lhor mesmo é não descobrir nunca. 
Assim como assim, nós nunca tive-
mos a presunção de saber tudo – e, 
desde que também não desconfie-
mos, felizes viveremos com a nossa 
ignorância.
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carta ao Director
Tendo lido o artigo do vosso correspondente, Sr. 

Manuel de Sequeira Rodrigues, na Voz de Portu-
gal, na sua edição de 5 de Maio corrente, sob 
o título “Seara Cultural” permito-me chamar a 
atenção para uma acusação que me é feita, a qual 
refuto pela mesma não ter qualquer fundamento.
No seu artigo, o mencionado jornalista acusa-

me de indiferença e esquecer o triunfo da demo-
cracia dada a minha ausência no dia 25 de Abril 
da conferência que teve lugar no Hotel Delta. 
Antes de mais, fui apenas informado por um dos 
participantes na conferência da sua realização 
não tendo sido informado da sua data nem rece-
bido convite para estar presente. Todavia e mes-
mo sem convite estaria presente se as circunstân-
cias não tivessem ditado outro rumo nas minhas 
intenções.
Permita-me ainda corrigir o autor do artigo num 

ponto, a conferência realizou-se no âmbito do 
Festival Metropolis Bleu, festival cuja data de 
encerramento coincidiu, por mero acaso, com o 
dia 25 de Abril. Tratou-se de um evento literá-
rio no qual os principais convidados (mas não 
os únicos) foram escritores portugueses e cuja 
participação muito honrou Portugal. No entanto, 
não foi de modo nenhum ligado de forma oficial 
a qualquer celebração do Dia da Liberdade.
A minha ausência do referido evento deveu-se 

única e exclusivamente ao facto de não ter con-
seguido um voo de regresso de Portugal antes da 
data da realização da conferência. Como deve 
ser conhecimento do referido jornalista, o espa-
ço aéreo europeu esteve encerrado durante vá-
rios dias por motivos sobejamente conhecidos, 
tendo provocado o cancelamento de dezenas de 
milhares de voos da Europa para o resto do mun-
do, incluindo os meus voos (os quais teriam per-
mitido amplamente o meu regresso atempado a 
Montreal).
Mais o informo que o Consulado Geral se dis-

ponibilizou para ajudar no transporte de livros 
para a referida conferência suportando o custo 
do seu envio de Lisboa até Montreal. Infelizmen-
te e pelo motivo referido no parágrafo anterior, 
o transporte ficou irremediavelmente comprome-
tido pelo que não foi possível fazer chegar os 
livros em tempo útil.
Da minha parte não houve em nenhum momen-

to indiferença em relação à conferência, apenas 
circunstâncias fora do meu controle que ditaram 
a minha ausência. 
Permito-me ainda informar que recebi um amá-

vel convite para outro evento, esse sim comemo-
rativo do Dia da Liberdade, e para o qual pelas 
mesmas razões apresentei as minhas desculpas 
pela ausência.
Por último e quanto à acusação de “esquecimen-

to” do triunfo da democracia, permito-me infor-
mar V.Exa. que não recebo lições de democracia 
de quem não me conhece e que nem sequer teve 
a cortesia de se informar correctamente sobre a 
razão da minha ausência antes de escrever o ci-
tado artigo.
Despeço-me, Caro Director, com os meus me-

lhores cumprimentos,
Fernando Demée de Brito
Cônsul Geral de Portugal

o colportor peregrino
Era um simples cavalheiro que passava três vezes 

(ou pouco mais) pelas aldeias que previamente es-
colhia. Vestia traje simples de trabalhador campesino 
adaptado ao clima da estação. Viajava de autocarro, e 
descia sempre na primeira paragem da povoação que 
visitava. Supunha-se que tinha um propósito ou pro-
grama a cumprir...
Naquele tempo as senhoras, e as jovens que ficavam 

em casa, tinham por costume formar grupos para tra-
balharem juntas, nos recantos de sombra ou soalheiro, 
conforme as estações. Os grupos eram pequenos mas, 
alem das rendas e da costura que faziam ou ensinavam 
mutuamente, tinham seu interesse pois garantia frater-
nidade, companheirismo, boa ou má conversa, como  
troca de conceitos que as levava também ao conheci-
mento da vida alheia, e muito mais... Dois desses luga-
res estavam marcados no adro da igreja paroquial, e o 
colportor dava indícios de os conhecer bem. Procurava 
cada grupo com um sorriso convidativo, de modo que 
sempre era aceito para ser escutado.
-- “Bom dia! Recebam a bênção do Senhor”! –dizia 

ele quando chegava.
Não fazia gestos estranhos, nem o “sinal da cruz” ha-

bitual, e por isso sempre perguntavam:
-- “Quem é o senhor? De onde vem?!” – Sorrindo res-

pondia:
-- Sou um pobre peregrino, amigo de Jesus, e não te-

nho poiso certo. --
Esperava um momento para alcançar o efeito, quase 

sempre de espanto, e prosseguia:
-- Não ando a pedir... Gosto de dar, porque Jesus dis-

se: “de graça recebestes, de graça dai”.
-- O senhor tem trato com Deus?! – perguntavam com 

interesse.
--  Tenho consultas com Ele várias vezes ao dia... Es-

tou esperando que Ele volte.
As pessoas de maior idade admiravam-se ainda mais, 

mas não recusavam a conversa, e ele abria-se com as 
palavras do Apocalipse cap.1:7:
-- “Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o 

verá”.—Depois, verificando que o interesse aumenta-
ra, continuava: --“até aqueles que o crucificaram”.--
Aí algumas das jovens intrometiam-se e respondiam 

em oposição:
-- Não pode ser, porque Jesus foi morto há muitos 

anos, e aqueles que o crucificaram estão todos mor-
tos!...
Ele esperava algo assim para continuar. O campo es-

tava aberto para deambular, mas ele estava bem prepa-
rado para dar à conversa o caminho ou a matéria que se 
proporcionasse. O leitor talvez não encontre no seu di-

cionário de língua portuguesa, a palavra colportor, mas 
ela está nos de idioma francês como “vendedor ambu-
lante”, e as Sociedades Bíblicas desde há muitos anos 
que aportuguesaram este termo para distinguirem os 
transportadores de Bíblias, que se deslocam de aldeia 
em aldeia, ou cidade em cidade, para dar a conhecer a 
Palavra de Deus. Geralmente são pessoas bem prepa-
radas no conhecimento das Escrituras sagradas. Este, 
ao qual nos referimos, foi um deles, e a sua sementeira 
teve bons resultados nas almas. Recordamo-lo por algo 
semelhante ao que acontece nos dias de hoje. Agora, a 
Bíblia Sagrada é lida por maior número, e muita gente 
se tem debruçado sobre o sermão profético de Jesus, 
inserto no Evangelho de S.Mateus capítulo 24, onde 
trata da sua segunda vinda e afirma na verso 34: --“Em 
verdade vos digo que não passará esta geração sem 
que tudo isto aconteça” (o que respeita ao seu retor-
no). E até acrescenta: --“Passará o céu e a terra, mas 
as minhas palavras não passarão” (verso 35). O pon-
to duvidoso é que já passaram muitas gerações, e Ele 
não voltou! Têm aparecido pessoas com grande calibre 
de conhecimentos segundo classificações particulares 
que lh’E negam Poder e divindade e, até a temática da 
escatologia tem sido modificada para novas interpreta-
ções.  Esta é a semelhança da oposição das jovens, face 
à apresentação do colportor. Que é, então, verdade?
Nossa resposta é: -- “saber ler”.
“Geração”, é um substantivo que, entre muitos sig-

nificados tem o de “tempo médio da duração da vida 
humana”, e “esta”, pronome demonstrativo, pode apli-
car-se ao discurso de frases de tempo anterior, presen-
te, ou futuro. Falta-nos espaço para uma demonstração 
completa do sermão de Jesus, mas os leitores poderão 
ler todo o capítulo em poucos minutos. Entretanto heis  
uma pequena achega do que está escrito:
-- “Muitos virão em meu nome” (v.5); “levantar-se-á 

nação contra nação” (v.7); “aquele que perseverar até 
ao fim, será salvo” /v.13); “será pregado este Evange-
lho do reino por todo o mundo” (v.14): “haverá  gran-
de tribulação como até agora não tem havido” (v.21); 
“surgirão falsos cristos e falsos profetas” (24); “quan-
do virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às 
portas”(33); e no verso 34 vem  a tal afirmação: “esta 
geração”; quanto a nós aplicada aos acontecimentos 
apresentados por Jesus, estes aqui referidos, e muitos 
outros que o leitor verificará que ainda não se realiza-
ram e são sinais para estarmos em alerta. Não aqueles 
que  os detratores deturpam supondo-os em ocasiões 
anteriores a este tempo, atribuindo falhas a Jesus.  Sem 
dúvida, Ele é a Verdade! J.J. Marques da Silva

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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RECEITA DA sEMANA

sUDOKU x

5
8

9
8

1 4

1

1

8

57

4
6

6

ANEDOTAs

5

9 5

Este jogo resolve-se como um vulgar Sudoku. Tem, 
no entanto, a particularidade de as diagonais som-
breadas conterem os algarismos de 1 a 9. Assim, 
preencha os quadros com algarismos de 1 a 9 de for-
ma a que o mesmo número não se repita nas linhas, 
colunas, quadrados nem nas diagonais sombreadas.

Três alunos Madeirenses do 5º Ano morrem afogados...
Ao que tudo indica, a causa provável terá sido a campanha publicitá-
ria: “O regresso às aulas é no Continente”

Estava uma grávida na rua e uma senhora atrevida pergunta-lhe:
- Gosta do seu filho?
- Sim, porquê?
- Então para que é que o COMEU?

-O meu sonho era vir a ganhar 1000 contos por mês como o meu pai.
-Oh, o teu pai ganha mil contos por mês?
- Não , mas ele também tem este sonho.
Vira-se a mulher e diz assim para o marido:
- Fofo podes dar-me 1 rádiozito?
- E qual é o rádio que a minha querida quer?
- Um daqueles que tem um carro por fora............

Porque as loiras ficam felizes quando terminam de montar um quebra-
cabeças em 6 meses?
Porque na caixa estava escrito: “de 2 a 4 anos”. 

Como morrem as células cerebrais das loiras?
De solidão!

A loira está no bar. Ela chama o barman e quando este se aproxima, 
ela levanta-se e pergunta-lhe baixinho ao ouvido:
- Onde é a casa de banho?
O barman responde:
- Do outro lado.
A loira aproxima-se do outro ouvido do barman e diz:
- Onde é a casa de banho?

Qual é o Viagra dos pobres?
A mulher dos outros!

ingredientes:
3 alhos-francês; 3 ovos; 100gr de ba-
tata palha; 1 raminho de salsa; Sal 
q.b.; 2 colheres (sopa) de azeite
Preparação:
Cortar o alho francês em rodelas finas. Num recipiente, bater os ovos 
com a salsa. Temperar de sal. Numa frigideira, deitar o azeite e saltear 
o alho francês até este estar cozido. Juntar a batata palha e ir mexen-
do até esta ficar mole. Adicionar os ovos e mexer muito bem. Servir 
com uma salada de tomate e azeitonas pretas.
Observações:
Temperar os ovos com pouco sal pois a batata palha já tem sal sufi-
ciente para o prato ficar temperado.

Dificuldade: 
Preço:
Origem: Portugal

alho francês à Brás

2
3

CONCURsO vAlOREs pORTUGUEsEs

entrega de prémios
Foi a 10 de Junho do ano passado que iniciamos 

— em colaboração com o Núcleo da Liga dos 
Combatentes do Québec — a publicação de períodos 
da História Pátria a que demos o título de Valores 
Portugueses. Na verdade, começamos por recordar 
os Símbolos Nacionais que são, como sabido, a Ban-
deira Nacional, O Hino Nacional e o Presidente da 
República. Passamos depois a pequenas biografias 
e feitos de cada reinado das quatro dinastias — in-
cluindo os 60 negros anos do domínio espanhol — 
e a sua expulsão e consequente Restauração pela 
Casa de Bragança. Com a imposição da República 
em 1910, no burburinho e desorganização que se se-
guiu, sucederam-se diversos Presidentes de diversos 
quadrantes do país e quase outras tantas tendências 
políticas até aos dias de hoje.
Quisemos assim participar à nossa maneira humilde 

e sem fanfarras, nas comemorações do Dia de Portu-
gal que agora ultrapassamos.
Tal como receávamos a participação foi fraca. Ape-

sar da sua índole instrutiva, pedagógica, não conse-
guimos captar o interesse dos responsáveis escolares 
das instituições de ensino da Língua e Valores Portu-
gueses da região, para que se manifestassem alunos 
concorrentes das suas escolas, o que naturalmente 
nos deixam perplexos, questionando-nos ao mesmo 
tempo, sobre que tipo de critérios são estabelecidos 
os seus programas escolares. 
Ou talvez se trate apenas de mais um caso da protec-

ção de capelinhas…
Pouco importa. O projecto foi levado até ao fim e 

por entre vários participantes recusados por cadernos 
incompletos, foram aceites dois, por casualidade am-
bos alunos da Escola Portuguesa de Laval, a quem 

foram entregues os respectivos prémios numa ceri-
mónia bastante informal realizada sob os auspícios 
da Caixa Portuguesa e da sua Directora-geral, Dra. 
Jacinta Amâncio, na sexta-feira passada.
Como anunciado havia dois prémios sob a forma de 

livros autografados, três pelo Presidente da Repúbli-
ca Prof. Dr. Cavaco Silva e um outro, pelo Senhor 
Duque de Bragança, D. Duarte Pio.
O terceiro prémio, consistia na abertura duma conta 

na Caixa e depósito de determinada quantia.
Na impossibilidade de aceitação dos outros traba-

lhos apresentados, de acordo com a DG da Caixa, 
dividiu-se o prémio pelos dois finalistas e assim, a 
abertura de duas contas jovens vai certamente permi-
tir aquilo de que mais se necessita, que é a projecção 
da instituições financeira no meio da juventude, pro-
curando a perenidade da instituição portuguesa.

Os cadernos apresentados demonstraram um cuida-
do especial na sua preparação, e foi grande a dificul-
dade do júri na sua escolha pelo que podemos dizer 
que ambos ficaram exequo.
Os vencedores foram Britany Gouveia e Carl Tei-

xeira que as fotos mostram no momento da atribui-
ção dos prémios com que foram galardoados, a quem 
A Voz de Portugal felicita e agradece a excelência das 
suas participações.

Raul Mesquita

Na selva passava-se uma época de grande fome. O rei leão tomou, 
numa reunião com todos os animais a seguinte decisão: - Para acabar 
com a fome, vamos acabar com todos os animais pequenos. Assim 
se fez, mas a fome continuou! Nova reunião se fez, e o rei leão tomou 
então a seguinte decisão: - Para acabar com a fome vamos acabar 
com todos os animais de boca grande. Sussurra o hipopótamo: - O 
crocodilo está perdido!

Uma galinha diz para a outra: ontem à noite estive com febre. Como é 
que sabes? Porque pus um ovo cozido.
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Uma cerimónia simples
para um grande dia
Portugal está longe de nós, mas no último 10 

de Junho, o nosso Portugal estava nos nossos 
corações. Na tradição dos últimos anos, a comu-
nidade portuguesa de Montreal foi convidada a 
cantar o hino português e a escutar o discurso 

do Cônsul-geral, no parque de Portugal. Em ra-
zão da temperatura, o evento foi transportado ao 
Clube de Portugal.
Com um pequeno atraso, o hino canadiano se-

guido do português, foram ouvidos, tocados pela 
filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval. 
Depois de ter ouvido as vozes da comunidade a 

Mensagem de Sua 
excelência o presidente 
da República dirigida às 

comunidades portuguesas 
por ocasião do Dia de 

portugal de camões e das 
comunidades portuguesas
Aos Portugueses da diáspora, dirijo uma sau-

dação calorosa, neste dia que é de todos 
nós.
O 10 de Junho é a data que convoca todos os Por-

tugueses, onde quer que se encontrem. Todos são 
chamados a um reencontro com o seu país, com a 
terra das suas raízes, num dia que é de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas.
Como Presidente de todos os portugueses, é com 

particular satisfação que hoje vos falo. Os por-
tugueses que vivem e trabalham no estrangeiro 
constituem uma parte da Nação que muito respeito 
e valorizo.
As comunidades portuguesas, incluindo os luso-

descendentes, são um exemplo que muitas vezes 
tenho sublinhado. Um exemplo que é, ao mesmo 
tempo, comovente, inspirador e mobilizador.
Ninguém fica indiferente ao ver o modo como os 

portugueses residentes no estrangeiro persistem 
em manter vivos os laços que os ligam a Portu-
gal.
Orgulhamo-nos ao verificar como as comunida-

des portuguesas souberam adaptar-se e estabelecer 
laços nos países de acolhimento.
Alegramo-nos com o prestígio que aí alcançaram, 

prestígio que muito contribui para a afirmação de 
Portugal no Mundo, como em várias ocasiões pude 
testemunhar.
Reconforta-me, além disso, saber que nelas rei-

na um claro espírito de solidariedade em relação 
àqueles mais atingidos pelos efeitos da crise que 
afecta os países onde trabalham.
O vosso exemplo é inspirador e mobilizador para 

os Portugueses que residem em território nacional. 
E, sobretudo, nos tempos de crise que vivemos, 
também a acção da Diáspora pode dar um impor-
tante contributo para que Portugal vença as difi-
culdades do presente e reencontre um caminho de 
crescimento económico sustentado e de melhoria 
das condições de vida dos cidadãos.
O vosso contributo representa uma mais--valia 

para Portugal e pode ser dado aos mais diversos 
níveis.
Desde logo, os Portugueses da diáspora serão 

bem-vindos se decidirem apostar no seu país de 
origem, investindo, criando riqueza, gerando em-
prego.
Acresce que as comunidades portuguesas po-

dem ser preciosos pontos de contacto para que as 
nossas empresas aumentem a sua capacidade de 
colocar produtos nacionais no mercado externo e 
para que mais estrangeiros visitem Portugal, para 
negócios ou para conhecerem as nossas paisagens, 
a nossa cultura, a nossa história.
A chave da recuperação económica de Portugal 

reside no aumento das exportações de bens e de 
serviços. A partilha de conhecimentos e informa-
ções entre portugueses que vivem no território na-
cional e aqueles que vivem e trabalham em outras 
partes do mundo é da maior relevância para a rea-
lização deste objectivo.
É hora de apelar à união de todos os Portugueses, 

onde quer que se encontrem. Em nome das respon-
sabilidades que temos perante o futuro, perante os 
nossos filhos e netos. Para que as novas gerações 
nos recordem como aqueles que, nos momentos 
decisivos, não viraram a cara e estiveram à altura 
do que a situação lhes exigia.
Os Portugueses da diáspora e os luso-descenden-

tes são um exemplo. É também por isso que vos 
saúdo e vos dirijo uma especial palavra de apreço 
e reconhecimento, em nome de Portugal, a nossa 
terra, a terra onde tudo começou.

cantar em uníssono o hino de Portugal, o Côn-
sul-geral de Portugal, Dr. Fernando Demée de 
Brito, dirigiu no seu discurso à comunidade palavras 
de fraternidade e bons conselhos. Nestes, o Dr. Fer-
nando de Brito repetiu a importância para o futuro 

da comunidade da união das suas forças, parar tirar o 
melhor da comunidade para o futuro.
Foram com estas palavras que o Cônsul convidou 

as pessoas presentes a ir à Igreja São João Baptis-
ta para um recital oferecido pela Caixa Portuguesa 
Desjardins.

Miguel Félix

COmUNIDADe
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A Casa dos Açores do Québec (CA-
ÇORBEC), celebrou, na passada 

sexta-feira dia 11 de Junho, em gran-
de pompa, o Dia dos Açores. O tema 
deste ano, o “1º Centenário da Repú-
blica Portuguesa”. O Salão do Espírito 
Santo esteve repleto de sócios e amigos 

da CAÇORBEC, que vieram assistir à 
conferência do senhor deputado José 
São Bento e admirar a exposição so-
bre os vários presidentes da República, 
da autoria de Jorge Couto. Diga-se de 
passagem que a exposição 
era de muito bom gosto. 
Contou com a presença 
do Eng. Cláudio Lopes, 
deputado do PSD, que 
com 29 anos foi presiden-
te da Câmara das Lajes do 
Pico, Dr. Fernando Demée 
de Brito, Cônsul-geral de 
Portugal em Montreal, 
Clementina Santos Viei-
ra, conselheira das Co-
munidades Portuguesas, 
Jacinta Amâncio, directora-geral da 
Caixa Portuguesa e Benjamim Moniz, 
presidente da CAÇORBEC. Também 
se encontravam na sala dois dos funda-
dores da CAÇORBEC, Carlos Salda-

nha e Manuel Contente.  A 
conferência intitulada “Os 
dois primeiros presidentes 
da República Portugue-
sa”, Manuel de Arriaga, 
natural da Horta, ilha do 
Faial e Teófilo de Braga, 
natural de Ponta Delgada, 
ilha de S. Miguel, da au-
toria do deputado do PS 
José São Bento. Não foi 
baseada numa biografia 
histórica, mas sim numa 

Como Açoriano e micaelense foi com 
grande entusiasmo que fui convidado 
para vos falar da festa do dia-2 dos 
Açores. Em princípio era para encon-
trar a Dra Alzira mas o Benjamim Mo-
niz, digno presidente da Casa dos Aço-
res disse-me que em vez dela seriam 
dois deputados da Assembleia Regio-
nal que estavam presentes. Tudo bem. 

Bons rapazes, um do governo, outro da 
oposição.
Para não levar isto muito comprido, 

caros amigos portugueses, no respei-
tante a viagens, vamos continuar de 
pagar o preço total para viajar para 
Portugal, não há concorrência. 
Este assunto resolvido, o serão foi, 

como é que posso explicar, extraordi-
nário, a refeição óptima servida a ho-
ras, o mestre de cerimonia, meu amigo 
de longa data Jorge Couto foi como de 
costume, quando se trata das nossas 
tradições dos Açores é como um poli-
cia de Montreal para dar multas, impla-
cável, e que diga o nosso deputado José 
São Bento, que provou da medicina do 
“Dr.” Jorge. Foi fumar um cigarrinho 
açoriano e viu uma mota americana, o 
Jorge logo lhe fez lembrar que ele es-
tava lá para falar dos Açores e não de 
motas. E logo na abertura da celebração 
ouvimos o hino dos Açores, — achei es-
tranho, — porque havia alguns presen-
tes colados às cadeiras, mas lá estava o 
nosso Jorge regional a lembrar aos di-
tos cujos que quando se houve um hino, 
seja ele qual for, há que se pôr em pé. 
Queria também falar um pouco das 
actividades que a Casa dos Açores or-
ganiza desde cursos de artesanato dado 
pelo, Jorge como também, o grupo 

festividades do Dia dos açores
na casa dos açores

perspectiva política. Desconhecia o 
facto de que Manuel de Arriaga, filho 
de um riquíssimo comerciante, quan-
do foi estudar para Coimbra aderiu ao 
republicanismo democrático, mas seu 
pai, monárquico conservador, cortou 
relações com o filho. Manuel de Arria-

ga para completar o seu cur-
so teve que trabalhar ardua-
mente. Já Teófilo de Braga 
foi um político “solitário”. 
Sua mãe faleceu quando ele 
tinha três anos. Seu pai ca-
sou dois anos depois, mas 
a sua madrasta mantinha 
uma má relação com ele. 
Casou com Maria do Car-
mo Xavier, com quem teve 
três filhos. Enviuvou muito 
jovem e seus filhos morre-
ram também muito novos. 
Quando acedeu ao cargo de 
Presidente da República, já 
não tinha nem mulher nem 
filhos. A vida não lhe foi fá-
cil. Durante o serão o grupo 
de cantares “Recordações” 
e o Grupo Folclórico “Ilhas 

de Encanto” interpretaram varias mo-
das do folclore Açoriano. O grupo de 
cantares tem belíssimas vozes, mas 
Helena Dutra, surpreendeu-me: tem 
uma voz muito bonita. Na sala de baixo 

havia uma exposição com artesanato 
confeccionado pelas pessoas da tercei-
ra idade. Trabalhos muito bem feitos e 
interessantes.  No final da noite, a CA-
ÇORBEC fez-nos degustar algumas 

iguarias açorianas, tais 
como o vinho do Pico, 
o licor de ananás, quei-
jo de S. Jorge, doce de 
figo e de amora, atum, 
etc. A Casa dos Aço-
res, chefiada por Ben-
jamim Moniz está de 
parabéns por esta, bem 
sucedida, homenagem 
ao dia dos Açores.

Antero Branco

Reviver, que o director do Jornal que 
tão generosamente me acolhe no seu 
seio, António Vallacorba, já escreveu 
sobre o assunto, e se encontram duas 
vezes por mês mas queriam que fos-
se 4. O Benjamim Moniz vai resol-
ver pelo melhor para as duas partes. 
É de salientar e acreditem nós temos 
em Montreal grandes artistas oriundos 

dos Açores, que o digam os convida-
dos de honra, que receberam lindas te-
las, e a casa dos Açores que também 
recebeu uma linda pintura obra da 
simpática e sempre sorridente Mercês 
dos Reis, que mencionou que esperava 
que aquela pintura não iria desaparecer 
como uma anterior. Valérie e a Caroli-
ne, quebequenses, vieram oferecer-nos 
um lindo mas curto concerto de música 
clássica e na sala podia ouvir-se uma 
agulha cair.

Eu nunca esqueço as “artistas” que 
durante dias, sim dias, dizia eu, fize-
ram com que o nosso serão fosse um 
sucesso, porque se a comida não for 
boa podem ter a certeza que se ouve 
falar durante muito tempo; são elas: 
Fátima Moniz, Graziela Pacheco, Cre-
milda, que não estava presente, Ali-
ce Macedo e também a Teresa Alves. 
Ana Bela Couto que colaborou com o 
pai no decorrer do serão. Não vos falei 
ainda do engenheiro Cláudio Lopes, o 
deputado da oposição, que nos honrou 
com a sua presença. A Cândida Martins 
e o Francisco Andrade são dos artistas 
que ofereceram lindos trabalhos aos 
convidados de honra. Gostei imenso de 
conhecer a Margarida e seu marido, ela 
é irmã de meu antigo colega de traba-
lho e também marido da Dra. 
Alzira, Mário Botelho.

José de Sousa

COmUNIDADe
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15 de Junho de 2010
1 euro = caD 1.266200

01:30 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 FORÇA PORTUGAL!
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:15 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 FORÇA PORTUGAL!
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
15:30 TELERURAL(R/)    
16:00 LÁ E CÁ (R/)   
16:30 MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO  
17:00 BIOSFERA  
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 NOITES DE PRESTIGIO
           DE PONTA DELGADA
23:00 SALVADOR(R/)    
23:30 CENAS DA VIDA REAL
00:15 BOMBORDO
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)   

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 FORÇA PORTUGAL!
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 FORÇA PORTUGAL!
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
15:30 TELERURAL(R/)    
16:00 FILHOS DA NAÇÃO(R/) 
16:30 MAGAZINE
           AUSTRÁLIA CONTACTO  
17:00 HÁ CONVERSA
18:00 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 EM NOME DA TERRA
23:15 HÁ CONVERSA
00:15 PARAÍSO FILMES  
01:00 SUPER MIÚDOS  

             qUARTA-fEiRA                           qUiNTA-fEiRA                                SEXTA-fEiRA                                   SÁBADO                                       DOMiNGO                                SEGUNDA-fEiRA                             TERÇA-fEiRA

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 FORÇA PORTUGAL!
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 FORÇA PORTUGAL!
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  
18:30 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   
23:00 TOADAS DO MAR E DA TERRA
00:30 LIGADOS A PORTUGAL(R/)    
01:15 A DE AUTOR
  

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 VIDA POR VIDA  
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG  
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL  
05:30 A ALMA E A GENTE   
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS   
08:00 JORNAL DA TARDE   
09:00 ZIG ZAG  
09:30 CALORIAS
10:00 FESTIVAL INFANTIL CARAVELA
11:00 BIOSFERA(R/)   
11:45 SURFTOTAL
12:00 ATLÂNTIDA (AÇORES)
13:30 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA  
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL  
14:30 CONTRA INFORMAÇÃO(R/)    
15:00 TELEJORNAL  
16:00 TONY CARREIRA NO PAVILHÃO
17:15 PORTUGUESES PELO MUNDO
18:00 CIDADE DESPIDA(R/)     
18:45 LIGADOS A PORTUGAL   
19:00 NOTÍCIAS
20:00 LÁ E CÁ  
20:30 TELEJORNAL
21:30 HERMAN 2010   
22:30 Programa a designar
23:30 JANELA INDISCRETA
00:00 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA(R/)   

00:30 CONTRA INFORMAÇÃO   
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  
09:30 EUROTWITT
10:00 SÓ VISTO!   
11:00 FORÇA PORTUGAL!
14:00 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO  
14:30 DE SOL A SOL(R/) 
15:00 TELEJORNAL  
15:30 JANELA INDISCRETA COM MÁRIO
16:00 ARTES DE RUA
16:45 4 VOZES PARA 100 ANOS
18:00 LADO B(R/)    
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)     
20:30 TELEJORNAL
21:30 MUSICAL: MAYRA ANDRADE
23:00 NOBRE POVO(R/) 
23:30 ARTE & EMOÇÃO
00:00 MAGAZINE 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 GOSTOS E SABORES  
16:30 MAGAZINE EUA
          CONTACTO - N. JERSEY  
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. JERSEY  
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  
10:30 PROGRAMA A DESIGNAR
12:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 30 MINUTOS  
16:30 MAGAZINE GOA CONTACTO  
17:00 A HORA DE BACO(R/)   
17:30 BOMBORDO
17:45 SUPER MIÚDOS  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE GOA CONTACTO  
22:15 A GUERRA  
23:30 SERVIÇO DE SAÚDE   
01:00 ZIG ZAG  

* 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

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
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

COLABORE
COM O

NOSSO JORNAL

† José Luis Melo
1946-2010

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Junho 
de 2010, com 64 anos de idade, José Luis 
Melo, natural de Ribeira Grande, Sao Miguel, 
Acores, Portugal, esposo de Maria Salomé 
Perreira. Deixa na dor a sua esposa, as suas 
filhas e seu filho, Sonia, Nancy, Sandy e Hel-
der, seus genros, Rui, Will e Jason, seus ne-
tos, Jordan e Tristan 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

O funeral sera hoje quarta-feira, 16 de Junho de 2010, após missa 
de corpo presente, na Igreja Santa-Cruz. Irá a sepultar no Cemitério 
Notre-Dame-Des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º 
dia em sufrágio pela sua alma, que se realizará sexta-feira, 18 de Ju-
nho, às 18h30, na Igreja Santa Cruz, 60 Rachel Oeste.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

M E M O R A N D U M
2º Ano de saudade
João froias

f. 17 de Junho de 2008
Dois anos se passaram. Foi no dia 
17 de Junho de 2008, com a bonita 
idade de 63 que deixou a sua espo-
sa, seus filhos e netos(as), restantes 
familiares e amigos que recordam 
com profunda saudade o seu ente 
querido.
Uma missa serà rezada em sua me-
mória, no dia 19 de Junho de 2010, 
pelas 18h30, na igreja Santa Cruz, 
situada no 60, rua Rachel Oeste. 
Agradecem antecipadamente a to-

das as pessoas que se dignarem assistir a este acto religioso.

† Maria de fátima Lourenço Simões 
Faleceu em Montreal a 13 de Junho, 
Maria de Fátima Simões Martins, 
de 51 anos de idade, natural do 
Raminho, Terceira, Açores, esposa 
de Carlos António Martins. Deixa 
na dor seu esposo, seus filhos (as) 
Darlene, Kevin e Debby (Martin). 
Seus netos Lucas e Maia. Sua mãe 
Maria de Jesus, sua irmã Elisabete 
(Francisco). Seus cunhados (as), 
sobrinhos (as), mais familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a 
cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
O funeral será hoje quarta-feira, 16 de Junho de 2010 às 10 horas, na 
Igreja Santa-Cruz. Será sepultada no  Mausoléu de St-Martin.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º 
dia em sufrágio pela sua alma, que se realizará sexta-feira, 19 de Ju-
nho, às 18h30, na Igreja Santa Cruz, 60 Rachel Oeste.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† Maria Manuela Martinho
1963-2010

Faleceu em Montreal, no dia 11 de Junho 
de 2010, com 46 anos de idade, Maria Ma-
nuela Martinho, natural de Covilhã, Beira 
Baixa, Portugal, conjuge de François Ma-
rien. Deixa na dor os seus pais Manuel 
da Conceição Martinho e Apolinária Vaz 
Martinho, seus irmãos Rui Miguel Martinho 
e Jorge Manuel Martinho e sogra, assim 
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
514-277-7778 www.memoria.ca
A família vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor. 
A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† José Lionel Silva
Faleceu José Lionel Silva no dia 10 de 
Junho de 2010 em Montreal, com 78 anos 
de idade. Natural do Cabouço, São Miguel, 
Açores onde nasceu a 13 de Setembro 
de 1932.
Esposo da Falecida Judith Da Rocha Silva
deixa na dor 6 filhos, Maria de Fatima Silva 
(José Miranda), Clementina Silva (Miroslav 
Prpic), Françisco Silva, José Silva (Helena 
Jevans) Teresina Theresa Silva (Fernando 
Da Cruz) Louis Silva (Alysson Filion ) e 12 
netos, Sabrina, Karl-Philippe, Kim, David, 
Mathieu, Mikaelle, Maxime, Simon, Carl, 
Chloé, Tristan, Alexandre. Duas irmãs, Maria Ernestina Rebelo e Al-
dina Marques, cunhados et cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, assim 
como restantes familiares e amigos.

Será exposto no dia 20 de Junho, no Complexe Funéraire Mont-Royal; 
1297, Chemin de la Forêt, Outremont, apòs missa de corpo presente 
na chapelle do complexo, sendo o corpo sepultado no mesmo cemi-
tério de Mont-Royal.

A Familia vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou de qualquer forma 
se lhes associaram na dor. A todos obrigado e Bem-hajam

Obrigado por tudo o que fizeste… Adeus
Obrigado pela aliança que me deste

No dia do nosso casamento.
Obrigado por tudo o que fizeste,

Obrigado pelo teu amor, teu carinho, teu sentimento.

Obrigado pelos nossos filhos tão adoráveis,
Obrigado pelos nossos netinhos também.
Obrigado pelos momentos formidáveis,

Obrigado por teres sido uma excelente Mãe.

Obrigado pela comida e as sopas que fazias,
Eram sempre tão deliciosas.

Obrigado pelas noites, pelos dias,
Obrigado por todas essas horas maravilhosas;

Obrigado a todos que aqui estão,
A quem queria, mas não pode estar.
A Fátima leva-nos todos no coração

Para um eterno e bom lugar.

A tua vida chegou ao fim,
Adeus meu querido amor;

O nosso lindo jardim,
Tem menos uma linda flor.

Eras como uma planta bela,
Cheia de beleza, cheia de brilhos.

Eras e serás sempre aquela,
Avó dos meus netos e Mãe dos meus filhos.

Vamos todos dizer Adeus,
O Sol está a brilhar,

Abrindo a porta dos Céus
Para a minha querida esposa entrar…

Carlos Martins

Mãe…
Obrigado por tudo que me ensinaste

Desculpa pela tristeza que te fiz
Te magoei mas não foi porque quis
Agora sei que sempre me amaste

E que só me querias ver feliz

Queria poder voltar atrás
Para contigo mais tempo passar
Rir, falar ou até mesmo chorar

Mas agora é tarde de mais
O que me resta a fazer…é recordar

E os teus querido netinhos
Muitas saudades vão sentir

Dos teus beijinhos e miminhos
De contigo ler, brincar e rir

Para tão longe partiste
Deixando meu coração chorando

Negro de dor e sangrando
Por estar tão dolorido e triste

Agora Adeus te vou dizer
Porque perto de Deus tu irás

Estarás bem: nunca mais irás sofrer
E de minha mente nunca sairás

Adeus minha Mãe querida
Amo-te de todo o meu coração

Em mim jamais ficarás esquecida
E sei que todos sempre te recordarão

Darlene Simões Martins

M E M O R A N D U M
15º Ano de Saudade

Janete Couto frias
21/03/1980 – 21/06/1995

Com profunda saudade, seus 
pais Manuel Frias e Maria Izénia 
Couto, irmãos e restante família 
participam que será celebrada 
missa por sua alma, no dia 19 de 
Junho, pelas 18h30, na Missão 
Santa Cruz, agradecendo desde 
já quem possa participar nesta ce-
lebração eucarística.
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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. 

011 351 93 431 1475
514-727-3533 até 30 de JunhoProcuramos pasteleiro e 

padeiro. 514-849-1803

St-Léonard, grande 4½ com gran-
de terraço e estacionamento sub-
terrâneo privado. 514-728-6831

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

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

450-435-2537

eMpReGoS

Para vender ou comprar, consulte-me sem compromisso.
Próximo de Westmount

4565 Ave Miller.
 

Esta residência sofi sti cada no esti lo 
regência dos anos 20, é uma mistura 
perfeita de qualidade e carácter.
Por detrás do Oratório St-Joseph, 
está situada numa rua tranquila, 
a alguns minutos apenas de todos 
os serviços, localizada num terreno 
plano de 14 000 pés quadrados.

Lanaudière 
5200 rue de la Promenade-du-Lac 

A vida no campo no seu melhor. 
Construído no cimo de uma mon-
tanha com esplêndida vista sobre o 
lago Pontbriand e sobre as montan-
has circundantes.

Vendedora moti vada.
Deve ver absolutamente.

ELIZABETH RAPOSO • LONDONO GROUP • 514.771.4053 • ELIZABETH@LONDONOGROUP.COM
FORMAT: 1/8 PAGE • 3,22 IN X 70 AGATES • COLOR: CMYK
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Elizabeth Raposo
Agente imobiliária afi liada

514.771.4053

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.

Langelier/Bélanger, lindo 3½ no 
subsolo dum triplex, completamen-
te renovado. Inclui lavar e secar 
frontal. Bairro tranquilo. Perto das 
Galleries d’Anjou e muitos pontos 
de serviço. Livre 1 de Julho. 

Antoine 514-688-1015

Operário com conhecimento de 
mecânica geral e que saiba colocar 
“pavé-uni” e pedra. 514-605-9084/ 
450-674-3794/450-442-3751Pessoa aplicada, segunda a sába-

do, com 1-2 anos de experiência 
de instalação de “unistone” e mu-
ros de suporte. Deve falar francês 
ou inglês. 

Mike 
514-825-8820

Instalador para paisagismo exte-
rior, com mín. 10 anos de experi-
ência, para instalação de muros 
e “pavé-uni”. Muito bom salário. 
Situado na Rive-Sud. 

514-575-2621

Senhora para limpeza, 6h. por dia, 
toda a semana. 270$ declarados. 

514-481-4012

Homens e mulheres para trabalho 
de limpeza com ou sem experiên-
cia. Aceitam-se estudantes que 
queiram trabalhar durante as férias 
de verão. Enviar C.V. por e-mail: 
arobert@empiremaintenance.ca ou 
telefonar ao 514-341-6168 #580

PORTUGAL-Aluga-se casa na 
Praia do Bonsucesso na zona de 
Óbidos/ Caldas da Rainha. 

514-351-2998

Caixeira a tempo inteiro de segun-
da a sexta-feira. 

Urgente - 514-812-3683
Procura-se empregada de balcão 
a tempo inteiro. 

Pastelaria Chez forcier
514-382-2143

aRReNDa-Se aRReNDa-Se

Reparações
de tijolo,

pedra, blocos
e juntas.

Orçamento
gratuito.

514-260-1739
514-667-1013

Reunião entre enfermeiros 
e Ministério termina sem 
acordo
Depois de a ministra da Saúde, Ana Jorge, ter dito, 

em Alenquer, que houve um acordo com os sin-
dicatos e que os enfermeiros em início de carreira 
vão passar a receber por mês 1200 euros a partir do 
próximo ano, o Sindicato dos Enfermeiros Portugue-
ses (SEP) mostrou-se insatisfeito e revoltado.
O sindicato, que defendia o pagamento de 1500 eu-

ros aos enfermeiros em início de carreira, fez saber 
que vai agora recorrer a instâncias superiores, em 
concreto ao primeiro-ministro, José Sócrates, e ao 
Presidente da República, Cavaco Silva, para lutar por 
aquilo que considera justo.
O SEP assinou apenas um anexo de entendimento, 

que tem a ver com a avaliação de desempenho, a úni-
ca coisa em que os enfermeiros se puseram de acordo 
com a tutela. 
Após a reunião desta terça-feira no Ministério da 

Saúde, o sindicato justificou que decidiu suspender 
três dias de greve, porque se sentiu obrigado pelo 
Ministério das Finanças, que também obrigou o Mi-
nistério da Saúde a terminar as negociações com os 
enfermeiros. Com as negociações terminadas, não há 
razões para fazer greve, o que obrigaria os enfermei-
ros a perderem dinheiro, justificou o sindicato, que 
decidiu, contudo, manter a paralisação de sexta-feira, 
bem como a concentração agendada para esse dia.
No final da reunião desta terça-feira, a própria mi-

nistra reconheceu que não houve uma acordo total 
sobre a grelha salarial. Houve apenas algumas apro-
ximações nalguns pontos, acrescentou Ana Jorge.

Greve geral contra 
reforma laboral a
29 de Setembro 
As centrais sindicais espanholas aprovaram a reali-

zação de uma greve geral, em protesto contra a refor-
ma laboral que o Governo vai aprovar, para o próxi-
mo dia 29 de Setembro, segundo fontes sindicais.
«A greve será a 29 de Setembro», confirmou fonte 

da UGT em Madrid. A decisão foi adoptada, esta ter-
ça-feira, numa reunião das direcções das duas maio-
res centrais sindicais espanholas, UGT e CCOO.
O Governo aprova esta quarta-feira a reforma do 

mercado laboral, sem o acordo entre sindicatos e 
patrões que a negociaram, sem sucesso, nos últimos 
dois anos.
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sAbIAs QUE...

6 DIFERENçAs

Ricardo Araújo Pereira

António A. Archer Leite

Um mundo de coisas que
não são o que dizem ser
O Programa de Estabilidade e Crescimento não 

tem proporcionado estabilidade nem estimu-
lado o crescimento.
Vivemos em tempos estranhos. O Rally Paris-Dakar, 

primeiro, deixou de começar em Pa-
ris, e agora já não acaba em Dakar. 
Continua a chamar-se Paris-Dakar, 
mas umas vezes parte de Lisboa e 
outras disputa-se integralmente na 
América do Sul. É como aquelas 
belíssimas mulheres transexuais 
que, apesar da aparência irrepreen-
sivelmente feminina, continuam a 
chamar-se José António. O mesmo 
acontece com o Rally Paris-Dakar, 
a Roberta Close do desporto au-
tomóvel, que actualmente deveria 
chamar-se Rally Localidade da 
Argentina-Outra Localidade da Argentina.
Outro caso é o do Estoril Open, que costuma de-

correr em Oeiras. Por muito difícil que fosse atrair 
Roger Federer ao Oeiras Open, talvez o torneio me-
recesse ter uma designação mais rigorosa. Ninguém 
nega que o desporto português é fértil em falcatruas, 
mas continua a ser estranho pensar que muitos ven-
cedores do Estoril Open podem nunca ter posto os 
pés no Estoril.
O Rock in Rio, por outro lado, de vez em quando 

não tem rock, e na maior parte das vezes não é no 
Rio. Concedo que o Miscelânea de Géneros Musicais 
in Chelas seria um pouco menos comercial do que 
o Rock in Rio, mas quem não se orgulharia de ter 

um bilhete para assistir ao concerto dos Megadeth no 
Miscelânea de Géneros Musicais in Chelas?
Mais recentemente surgiu o PEC, o Programa de Es-

tabilidade e Crescimento, que não tem proporcionado 
estabilidade nem estimulado o cres-
cimento. De um certo ponto de vista, 
bem entendido. É verdade que o de-
semprego se mantém estável no va-
lor mais elevado de sempre e temos 
assistido ao crescimento da contes-
tação social. Reconheço que se trata 
de um programa de congelamento 
dos salários (o que os torna admi-
ravelmente estáveis) e crescimento 
da carga fiscal. Mas a estabilidade 
política e o crescimento da econo-
mia não têm sido atingidos com o 
mesmo desembaraço. Recordo que 

o Programa de Estabilidade e Crescimento corrigia 
o Programa de Governo, circunstância que aproxima 
dois mundos distintos: a vida política e a televisão por-
tuguesa. Em ambos há vários programas, mas é raro 
haver um que se aproveite. E, por isso, sente-se que 
o país suspira por um Programa de Desordem e Ruí-
na. Um plano que, prosseguindo a tradição de fazer o 
contrário daquilo a que se propõe, nos livrasse miracu-
losamente da crise. Creio que é disso que 
Portugal precisa: ironia política. Parem 
de nos tentar salvar. Tentem afundar-nos, 
a ver se não estamos na vanguarda da Eu-
ropa dentro de seis meses.

portugal: Regime jurídico da união de facto
Hoje a lei reconhece um conjunto de direitos 

a todas as pessoas que independentemente 
do sexo,  vivam em união de facto em condições 
análogas ás dos cônjuges há mais de dois anos.
Pese embora haver alguma equiparação com a si-

tuação dos cônjuges , há ainda diferenças, a saber: 
estão dispensados dos deveres conjugais, e não po-
dem acrescentar ao seu nome apelidos um do outro; 
do ponto de vista do direito das sucessões o compa-
nheiro (a) não sucede nos bens daquele com quem 
vivia em união de facto; o regime da adopção só é 
permitido a uniões de facto de sexo diferente; 

Efeitos jurídicos da união de facto: podem apre-
sentar declaração conjunta de IRS ; têm direito a 
uma pensão de sobrevivência sendo para isso ne-
cessário demonstrar que dela necessita; regime de 
férias , faltas e licenças são  equiparados aos cônju-
ges; a casa de morada de família pode ser dada de 
arrendamento a qualquer um dos dois, mesmo que a 
casa seja bem próprio de um deles; no caso de morte 
do titular do contrato de arrendamento , o compa-
nheiro ( bastando ter vivido com ele  há mais de um 
ano) tem direito á transmissão do arrendamento in-
dependentemente da vontade do senhorio; o mem-
bro sobrevivo de uma  união de facto tem direito 
real de habitação, pelo prazo de 5 anos sobre a casa 
de morada de família; tem direito de preferência no 
caso de venda da casa de morada de família ( salvo 
se tiver havido disposição testamentária em contrá-
rio, ou se o falecido tiver deixado descendentes com 
menos de uma ano de idade;
Impedimentos da união de facto
Idade inferior a 16 anos; Demência ou anomalia 

psíquica; Casamento anterior não dissolvido, ex-
cepto se tiver havido separação judicial de pessoas 
e bens; Parentesco na linha recta ou no 2.º grau da 
linha colateral ou afinidade na linha recta; condena-
ção anterior como autor ou cúmplice por homicídio 
ainda que não consumado contra o côn-
juge do outro.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

75  Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.jassure.ca
seguros online

www.jassure.ca

CASA DE CÂMBIO
3960 Boul. St-Laurent

514.845.5115
Nova administração

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos
Troca excelente de euros e dólares US

NOVOS SERVIÇOS
• Cartas telefónicas

• Entrega ao domicílio
(com reserva de 24 horas de antecedência)

• Desconto sobre reservas

Horário:
Segunda à sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 15h

MERCANTILE METALS • CASA DE CÂMBIO • PINO 514-659-7466
FORMAT: 1/8 • 3,22IN W X 70 AGATES
A VOZ DE PORTUGAL • 4231-B, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTREAL (QC) H2W1Z4
T. 514.284.1813 • ADMIN@AVOZDEPORTUGAL.COM
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pAlAvRAs CRUzADAs

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
HORiZONTAiS: 1. Contracção da prep. por com o art. def. a. Cho-
rar lamentando-se. 2. Dá vida. Capote grande com capuz. 3. Mora 
habitualmente. Derrotei. 4. Sociedade Anónima (sigla). Desnudei. A 
unidade. 5. Lamentei. 6. Filtre. Cólera. O vencimento diário de un sol-
dado (ant.). 7 Actor ou actriz que desempenha papéis do sexo oposto. 
8. Basta. Maniota para pear as cavalgaduras. Ástato (s.q.). Que se 
refere aos habitantes da Alta-Escócia. Terra ou rocha composta de sili-
cato de alumínio hidratado. 10. Esmalte preto. Penhor. 11. Pedregoso. 
Antiga moeda de cobre, em uso entre no Romanos.

VERTiCAiS: 1. Unidade de medida de distância, utilizada em Astro-
nomia. Possuis. 2. Exprime a ideia de nove (pref.). Pacóvia (gír.). 3. 
Lírio. Recitar. Exprime a ideia de seis (pref.). 4. Composto derivado do 
amoníaco pela substituição de um ou mais átomos do seu hidrogénio 
por outros tantos radicais de ácidos monobásicos. Crustáceo 
da família dos asélidos de água doce. 5. Que adere. Aqueles. 6. Astro 
com luz própria. 7. Abade (abrev.). Moeda de prata, adoptada em vá-
rios países, com valores diversos. 8. Rubi. Medida antiga que equiva-
lia à canada. 9. Red. de para. Exprime a ideia de por cima de (pref.). 
Imposto sobre o Rendmento das Pessoas Singulares. 10. Pressentir. 
Fileiras. 11. Perverso. Título do imperador da Etiópia.

POR qUE É qUE O CÉU É AZUL?
Na verdade o céu não é azul, é tão escuro como o 

espaço e como aquilo que tu vês à noite. Cheio de es-
trelas. Mas durante o dia, com a ajuda do Sol, o céu fica 
todo iluminado e não conseguimos ver as estrelas que 
estão no céu. Já reparaste que quanto menos luz há, 
mais escuro vai ficando o azul do céu? É exactamente 
por causa do que te explicámos. Os nossos olhos são 
enganados pela quantidade de luz que há!



A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 16 DE JUNHO DE 2010 19PUBlICIDADe



20 A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 16 DE JUNHO DE 2010

FOTO DA sEMANA

CAsAl DA sEMANA

Feliz dia do Pai!

VÁrIA

Silva, Langelier e Silva, inc., correctores de segu-
ros, com escritório no 75 rue Napoléon em Mon-

treal, iniciaram um novo serviço para melhor servir a 
sua vasta clientela.

Trata-se de um formato informatizado destinado 
a corresponder às necessidades do público, respon-
dendo com maior brevidade e a partir da sua própria 

Silva langelier entrando
na nova era tecnológica 

casa.
Assim, se pretender saber quanto lhe pode custar 

um seguro de casa, de vida ou automóvel, bastará 
inscrever www.jeassure.ca e seguir as indicações de 
seguros online.
É rápido e eficaz. Para melhor vos servir. Em caso 

de dificuldade compor: 541-282-9976.

sOlUçõEs
SOLUÇÃO CRUZADAS:

821956437
496371852
375824619
213648795

738465921
962183574

589237146
154792368

647519283

HORiZONTAiS: 1. Pela, Carpir. 2. Anima, 
Bumu. 3. Reside, Bati. 4. SA, Despi, Um. 5. 
Lastimei. 6. Coe, Ira, Pré 7. Travesti. 8. Tá, 
Solta, At 9. Erse, Argila. 10. Nielo, Arras 11. 
Saxoso, Asse. 
VERTiCAiS: 1. Parsec, Tens 2. Enea, 
Otária. 3. Lis, Ler, Sex. 4. Amida, Aselo. 5. 
Adesivo, Os. 6. Estrela. 7. Ab, Piastra. 8. 
Rubim, Tagra. 9. Pra, Epi, IRS. 10. lntuir, 
Alas. 11. Ruim, Éctase.

Um país que tenta ser uma fortaleza
As principais cidades da África do Sul asseme-

lham-se a fortalezas, com muros, arame farpado 
e vedações a mostrar que impera o medo dos assaltos, 
uma imagem do país que as autoridades tentam mu-
dar sem sucesso. Em Joanesburgo, Durban e Pretória 
a Lusa falou com dezenas de pessoas e todas, sem ex-
ceção, tinham uma história de violência para contar. 
“O maior problema da insegurança é o não controlo 
das entradas. Estão sempre a chegar da Etiópia, de 
Moçambique, do Zimbabué. Mas também muitas ve-
zes é mais a perceção da insegurança do que a pró-
pria insegurança”, diz à Lusa um antigo funcionário 
do Estado, hoje aposentado. Mas a verdade é 
que em cidades como Joanesburgo e Pretória 
não há edifícios, privados ou públicos, que não 
estejam vedados, que não tenham grades nas 
janelas, muros altos e arame. Em Joanesburgo 
zonas como Willbrow ou de Yeoville, antiga-
mente centros de comércio, são hoje proibidas. 
Yeoville é agora essencialmente habitada por 
nigerianos e está associada ao tráfico de droga. 
Na Claim Street, onde já muitos portugueses 
tiveram negócios, e muitos foram mortos, não 
se vê hoje população branca,empurrada pau-
latinamente para as periferias e onde vive em 
condomínios, fechados, murados e aramados. 
O crime associado a minorias estrangeiras 

surge nas conversas das pessoas, mas alguma da po-
pulação branca ouvida pela Lusa também diz que a 
explosão criminal surgiu depois do fim do apartheid, 
quando os negros “tomaram conta das cidades”.
Com o Mundial de Futebol as autoridades sul afri-

canas têm tentado inverter a imagem de insegurança 
aliada ao país mas é uma tarefa impossível, quer pela 
simples vista das cidades quer pela presença do tema, 
diariamente, na imprensa. Recentemente, dois assu-
midos criminosos foram entrevistados na televisão a 
dizer que também eles iriam tirar proveito do Mundial 
(“matar e roubar” os turistas). 
O ministro do Interior, Nathi Mthethwa, garante que 

a SAPC (polícia) está preparada para agir rapidamente 
e “sem contemplações” contra criminosos e terroristas 
durante o Mundial de Futebol. E mais diplomático o 
Presidente, Jacob Zuma, acrescenta: “Queremos bai-
xar os índices de criminalidade, mas esperamos que 
os agentes da polícia respeitem a lei e os direitos dos 
cidadãos inocentes. Nenhum polícia pode disparar 
com o objectivo de matar”.
As autoridades têm feito de tudo para aumentar os ní-

veis de segurança, num país onde são assassinadas 40 
pessoas por dia, e inclusivamente enviou uma equipa 
de polícias para a Alemanha, para obter formação. 
“Acho que os estrangeiros não vão ter problemas, 

estou convencido que vai correr bem”, diz João Costa, 
engenheiro luso sulafricano. Aparentemente os sula-
fricanos aprenderam a conviver com a situação. Du-
rante a noite não se vê pessoas a caminhar nas ruas, 
usam-se os centros comerciais mais do que o normal, 
convive-se em zonas policiadas e circula-
se de automóvel.
“O que é que havemos de fazer? Tenho uma amiga 

israelita e às vezes pergunto-lhe como é que ela pode 
viver lá, com a ameaça de bombas. Habituamonos, 
fazemos a nossa vida”, diz à Lusa uma jornalista de 
Joanesburgo.

Com os olhos no Mundial, Nathi Mthethwa diz que 
o país já investiu 665 milhões de rands (64 milhões de 
euros) em equipamento especial para a polícia (como 
coletes, helicópteros e canhões de água), e vai gastar 
mais 640 milhões (61,5 milhões de euros) para mobi-
lizar cerca de 41000 agentes. 
No Mundial serão 190 mil polícias (além dos que es-

tão na reserva e que vão ser chamados), 300 câmaras 
de vídeo, uma força especial de intervenção rápida da 
polícia para cada uma das 32 selecções, reforço da 
segurança nas fronteiras e nas estradas que ligam as 
cidades, hotéis, parques e restaurantes. E helicópteros, 
muitos.
Segundo um estudo recente, o índice de assassina-

tos diminuiu no país em 30 por cento nos últimos 15 
anos: em 1994/95 foram mortas 25 965 pessoas, con-
tra “apenas” 18 148 em 2008/9.
Números que assustam, ainda que as autoridades 

tudo façam para fazer crer que a situação está con-
trolada. Mas estará? Um editorial recente do Pretoria 
News é muito claro: “Temos de enfrentar a realidade. 
Os turistas do Mundial de Futebol devem ser avisados 
da realidade da situação em termos de criminalidade 
no nosso país. Não podemos fazer como a avestruz e 
enterrar a cabeça na areia”.
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lewis Hamilton e Jenson Button,
dobradinha da MclaReN + MeRceDeS
E, quem disse que o ano passado não houve For-

mula 1 em Montreal? Será caso para se per-
guntar, ao registarmos a vastíssima presença de um 
público verdadeiramente esfomeado de corridas, o 
qual, não deixou de invadir o Circuito Gilles Ville-
neuve, numa prova de fidelidade e amor a esta mara-
vilhosa modalidade do desporto automóvel.
 Indiscutivelmente, Montreal, foi o palco de uma 

das maiores etapas do calendário da Formula 1 e a 
sua organização soube, de uma forma muito espe-
cial, responder ao apelo que todos os adeptos fize-
ram o ano passado…e  receber de novo a rainha-mãe 
das corridas.
Vejamos então como se passou esta fabulosa cor-

rida:
Mas qual chuva, combustível ou travões? Absolu-

tamente nada disso! O grande inimigo dos pilotos 
e equipas no GP do Canadá foram os pneumáticos. 
O excessivo desgaste da borracha foram o ponto de 
partida para esta oitava etapa da temporada. Largan-
do na pole-position, o inglês Lewis Hamilton foi o 
que melhor resistiu aos problemas de desgaste para 
vencer a  segunda corrida consecutiva da época. A 
vitória para o inglês foi especial, já que Montreal 
foi palco de sua primeira vitória na Fórmula 1, em 
2007. 

A McLaren, inclusive, pode comemorar a sua 
grande fase no mundial, com Jenson Button cruzan-
do a linha de chegada em segundo, completando a 
dobradinha. O espanhol Fernando Alonso, um dos 
destaques do fim-de-semana, fechou o pódio com a 
Ferrari. Na sequência aparece a dupla da Red Bull, 
que pela primeira vez no ano viu a sua superioridade, 
diminuir em  pista, sem nenhum problema mecâni-
co que verdadeiramente possa justificar a derrota em 
pista. Numa corrida magistral, o alemão Nico Ros-
berg foi o sexto com a Mercedes GP, seguido por 
Robert Kubica, da Renault. Destacamos o brilhante 
trabalho de Sebastian Buemi ao terminar num brioso 
oitavo lugar. Os pilotos da Force India, Vitantonio 
Liuzzi e Adrian Sutil, fecharam a zona de pontuação. 
Em 11°, Michael Schumacher perdeu duas posições 
na volta final, quando visitou a relva na disputa com 
Liuzzi, perdendo também depois a posição para Sutil. 
Rubens Barrichello, terminou em 14º, uma posição 
à frente de Felipe Massa, que se envolveu em dois 
toques: com Liuzzi na largada, e com Schumacher 
nas voltas finais, quando disputava a nona posição 
da corrida.
O início do GP do Canadá foi bastante movimenta-

do. Na largada, as primeiras posições foram manti-
das, enquanto mais ao fundo Felipe Massa se envol-
via em um toque com o italiano Vitantonio Liuzzi, 
da Force India. Com o incidente, o piloto da Ferra-
ri foi obrigado a antecipar sua primeira parada nos 
boxes, complicando a sua corrida. Nas posições da 
frente, o australiano Webber, depois de ter largado 
da sétima posição e ganho duas à partida, fez uma 
importante ultrapassagem sobre Button, ganhando 
o quarto lugar. Quem também apareceu com muito 

destaque nas voltas iniciais foi Sebastian Buemi, da 
Toro Rosso, andando entre os primeiros. Depois de 
largar de 14º, Michael Schumacher também pulou 
bem, subindo de 13º na grid para a zona de pontua-
ção. Surpresa era ver Heikki Kovalainen, de Lotus, 
a andar na zona de pontuação na primeira parte da 
corrida como resultado de um início de prova con-
turbado.
O ponto mais importante da corrida foi o factor 

pneu. Como previsto pela Bridgestone, os compos-
tos não resistiram ao abrasivo asfalto de Montreal, 
exigindo um elevado número de paradas por equipa. 
Depois de sete voltas, os pneus macios de Hamilton 
não rendiam mais, permitindo um início de ataque 
de Vettel. Os compostos duros de Alonso, em ter-
ceiro, também estavam bastante desgastados, o que 
permitiu a aproximação de Webber. 
Então, Hamilton e Alonso iniciaram a sequência de 

paradas da corrida. Apesar do cenário apontar para 
um domínio da Red Bull, a situação do pneu não 
preservou ninguém, e logo os pilotos da Red Bull 
entraram na dança dos pits. Webber apenas parecia 
uma excepção. 
Com um pouco mais de meia corrida disputada, a 

maioria dos pilotos já havia feito dois pits. Alguns 
até três paradas. Apenas um “sobrevivente” resistia 

na pista com um pit, depois de 50 voltas completa-
das: era o líder do mundial Webber. Como era de se 
esperar, subitamente os pneus do carro do australia-
no fracassaram. Hamilton insistiu e ganhou a primei-
ra posição . Antes mesmo de perder o segundo posto 
para Alonso, o piloto da RBR entrou no pit, caindo 
para o quinto lugar. Bom para Hamilton e Alonso, os 
quais voltaram aos postos de protagonistas da cor-
rida. Em segundo, o espanhol da Ferrari começou a 
perder rendimento e Button conseguiu encostar. En-
tão, o inglês aproveitou-se quando Alonso foi atra-
palhado por Karun Chandhok, da HRT, e ganhou a 
posição, garantindo a segunda dobradinha consecu-
tiva da McLaren. 
Com o resultado deste domingo em Montreal, o 

líder do campeonato é Hamilton, com 109 pontos 
somados, seguido pelo companheiro Button, com 
106,Mark Webber 103, Fernando  Alonso, 94 e Se-
bastian Vettel, 90. 
Uma nota de louvor para toda a organização do 

Grande Prémio do Canada, em especial para a nos-
sa conterrânea Celina Machado, directora da Presse 
Nacional, pelo excelente trabalho realizado, na rela-
ção permanente do serviço com as MÉDIAS.
RESULTADOS  FINAIS deste G.P. do CANA-

DA: 1-Lewis Hamilton (ING/McLaren); 2-Jenson 
Button (ING/McLaren); 3-Fernando Alonso (ESP/
Ferrari); 4-Sebastian Vettel (ALE/Red Bull); 5-Mark 
Webber (AUS/Red Bull) .
Os restantes pilotos não terminaram a prova. A Fór-

mula 1 volta dentro de duas semanas, no dia 25 de 
Junho, com os primeiros treinos livres para o GP da 
Europa, disputado em Valência, na Espanha.

Helder Dias

FOrmUlA 1
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Portugal também parecia mais rápido 
e afoito, mas foi Eduardo novamente 
atento a segurar remate de Kalou (54 
minutos), à entrada da área: no minu-
to seguinte, Simão rendeu Danny (55) 
e Tiago ocupou o lugar de Deco (62), 
mas foi a entrada de Drogba (66) que 
levou o estádio ao rubro.

O jogo estava mais bonito, partido e 
aberto, Portugal ia chegando à área, 
mas continuava com problemas para 
criar perigo, limitando-se a remates 
inconsequentes de Raul Meireles (71 e 
78 minutos) e a um livre de Cristiano 
Ronaldo (80).
No fim, Portugal, já com o estreante 

Ruben Amorim no lugar de Raul Mei-
reles, tremeu, principalmente quando 
Drogba surgiu em posição privilegiada 
para marcar, mas fez o impensável e, 
em esforço, acabou por chutar para o 
lado.

mUNDIAl 2010

MUNDIAl2010: COsTA DO MARFIM - pORTUGAl (COMENTÁRIO)

estamos muito longe de ser campeões
Portugal e Costa do Marfim “empa-

taram-se” ontem (0-0) na ambição 
de chegar aos “oitavos” do Mundial 
de futebol de 2010, numa abertura do 
Grupo G aquém das expectativas e em 
que os prudentes lusos revelaram gran-
des dificuldades. Na anunciada “final” 

entre os dois rivais – o Brasil, que joga 
com a Coreia do Norte, é claro favori-
to – as equipas revelaram durante de-
masiado tempo (primeira parte) mais 
receio de perder do que ambição e de-
terminação para ganhar.
Um dos mais aguardados espectáculos 

da primeira jornada ficou, assim, preju-

dicado, pois os conjuntos têm potencial 
para bem mais e melhor: a Portugal 
exigia-se paciência no ataque, mas a 
verdade é que a teve mais a defender, 
sentindo muitos problemas para criar 
desequilíbrios na frente.
A Costa do Marfim, de Sven-Goran 

Erikson, revelou-se um poderoso opo-
nente, à base de jogadores de grande 
compleição física e dotados de uma 
técnica avançada, que lhes permitiu as-
sustar mais vezes e esconder a bola dos 
“navegadores”.
Para a estreia, Carlos Queiroz apos-

tou no habitual sistema “4x3x3” com 

uma nova “asa” esquerda composta 
por Danny e Fábio Coentrão, que “sen-
taram” no banco os habituais titulares 
Simão e Duda, respectivamente.
Na Costa do Marfim, Erikson, que fez 

a equipa alinhar em modelo semelhan-
te, destacou-se a ausência de Didier 
Drogba, a recuperar de uma lesão no 
braço direito.
Quando duas equipas revelam dema-

siado respeito pelo adversário, o pro-
duto final ressente-se: na primeira parte 
sobrou luta, longe das áreas, mas faltou 
a emoção e o espectáculo.
Portugal apenas se “mostrou” uma 

vez, numa “bomba” de Cristiano Ro-
naldo (11 minutos), a 30 metros, devol-
vida pelo poste direito, mas, depois de 
controlar, foi desaparecendo progressi-
vamente, não voltando a incomodar.
Inicialmente fechada, a Costa do Mar-

fim foi-se libertando – sem nunca per-
der rigor e agressividade defensivas – e 
chegou mais vezes perto da baliza lusa, 
começando em remates de Siaka Tiene 
(14 minutos) e Ismael Tiote (17), que 
erram o alvo.
Os pupilos de Queiroz corriam mais 

quilómetros, mas já não conseguiam 
segurar a bola, nem aproximar-se da 
área: as equipas eram muito rígidas e 
não concediam espaços.
Tapados ao intervalo os muitos bura-

cos na relva, foi a Costa do Marfim a 
surgir mais perigosa com Gervinho (47 
minutos) a obrigar Eduardo a defesa 
para canto, na sequência do qual Tiote, 
sozinho na área, foi incapaz de cabece-
ar para o golo. Gervinho assustou mais 
duas vezes, mas sem sucesso.
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SOYEZ AU RENDEZ-VOUS.

  Portugal             République de Corée   Lundi 21 juin  7h20 HE

  Portugal             Brésil   Vendredi 25 juin  9h50 HE

portugal não é favorito, garante 
cristiano Ronaldo em entrevista 
ao site da fifa
Cristiano Ronaldo reafirmou que 

Portugal não é favorito na África 
do Sul, mas avisa que as equipas menos 
favoritas também podem ser campeãs 
mundiais de futebol, em entrevista ao 
site da FIFA.
“Não, como disse antes do Campeo-

nato do Mundo, não somos favoritos. 
Mas isso não quer dizer que as equipas 

menos favoritas não possam ser cam-
peãs mundiais. Julgo que algumas das 
selecções que estão neste Mundial têm 
algo a mais do que Portugal, isso não 
é segredo, mas nós vamos dar uma luta 
enorme. Vamos dar o nosso melhor e, 
assim, qualquer coisa pode acontecer”, 
referiu o avançado português.
Ronaldo sublinhou ser um “privi-

légio” e um “orgulho” ser capitão da 
selecção de Portugal: “O que é preci-
so para comandar uma equipa? Julgo 
que, antes de mais, não devemos de 
mudar a nossa maneira de ser por cau-
sa disso e, acima de tudo, temos de ser 
totalmente honestos”.
O “capitão” destacou ainda o espírito 

de boa camaradagem no seio da equi-
pa: “Os meus colegas conhecem-me 
muito bem, tal como eu os conheço a 
eles e corre tudo às mil maravilhas. 
Somos um grupo de grandes camara-
das, grandes amigos, uma verdadeira 
família. Só assim podemos ganhar e 
ter sucesso”.
Frente à Costa do Marfim, Ronaldo 

recorda que grande parte 
da equipa nunca jogou nos 
campeonatos do Mundo, 
podendo ser este um factor 
extra de motivação.
“Estamos todos muito 

felizes. Grande parte da 
equipa portuguesa nunca 
jogou num Mundial e, por 
isso, o entusiasmo é enor-
me. Além disso, estamos 
confiantes de que vamos 
jogar muito bem, que va-
mos fazer uma excelente 
competição. Felizmente, 
está tudo a correr bem”, 
sustenta.
O jogador português co-

mentou ainda a estreia de 
África na organização de 
campeonatos do mundo de 
futebol: “Sim, claro que é 
diferente… É o primeiro 
Mundial realizado em Áfri-
ca e, bem mais importante 
do que isso, joga-se no 
Inverno.  Mas, desde que 
chegámos, a nossa experi-
ência tem sido brilhante e 
julgo que vai ser assim até 

ao último jogo da competição”.
Além de elogios ao seleccionador 

Carlos Queiroz, com quem trabalhou 
no Manchester United, a “estrela” da 
turma das “quinas” agradeceu o apoio 
que a selecção tem sentido desde a sua 
chegada à África do Sul.

“Os adeptos... Ah, claro que sabíamos 
que íamos ter aqui muitos portugueses 
a apoiarem a selecção e isso deixa-nos 
muito felizes. Ter um apoio extra quan-
do estamos dentro do campo é crucial. 
Por isso, gostava de aproveitar esta 
oportunidade para agradecer todo o 
apoio que nos têm dado até este mo-
mento”.

luiz felipe Scolari
novo treinador do 
palmeiras
O brasileiro Luiz Felipe Scolari, ex-selecionador 

de futebol de Portugal, é o novo treinador do 
Palmeiras, do Brasil, anunciou a sua assessoria de 
imprensa.
De acordo com o comunicado, Scolari rubrica a 15 

de julho um contrato válido até dezembro de 2012.
Luiz Felipe Scolari, que levou Portugal à final do 

Campeonato da Europa de 2004 e ainda às meias fi-
nais do Mundial de 2006, na Alemanha, regressa ao 
Palmeiras e ao seu país.
Pelo Palmeiras, de 1997 a 2000, Scolari conquistou 

a Taça do Brasil (1998), a Taça Mercosul (1998) e 
Taça dos Libertadores (1999).
Chegou ainda à final dos campeonatos Brasileiro 

(1997) e Paulista (1999), da Taça Mercosul (1999) e 
da Taça dos Libertadores (2000).
O treinador brasileiro conversou nos últimos dias 

com o vice-presidente do Palmeiras, Gilberto Ci-
pullo, tendo comunicado hoje, por telefone, o acordo 
para assinar contrato.
Scolari trabalhou também no Chelsea, depois de 

sair da seleção portuguesa após o Europeu de 2008, 
e, na última época, treinou o Bunyuodkor, garantindo 
o título da liga do Uzbequistão, com 27 vitórias e três 
empates.

Ricardo Quaresma
no Besiktas
O futebolista internacional português Ricardo Qua-

resma, que alinhava no Inter de Milão, vai jogar 
no Besiktas na próxima temporada, anunciou este 
clube, quarto classificado na Liga turca. Formado no 
Sporting e com passagens pelo FC Barcelona, FC Por-
to, Inter de Milão e Chelsea, Ricardo Quaresma ainda 
não rubricou qualquer acordo, mas o Besiktas anuncia 
a contratação na página oficial do clube na Internet. 
“Quaresma é agora uma águia [símbolo do clube] e 
vestirá o preto e branco da nossa camisola”, lê-se no 
sítio do emblema turco. A página oficial do Inter de 
Milão não tem qualquer informação sobre a transfe-
rência, assim como a Gestifute, empresa responsável 
pela carreira do jogador. O Besiktas, de acordo com 
informações veiculadas por agências de informação 
da Turquia, que citam o membro do conselho do clu-
be Serdar Adali, deverá pagar 7,3 milhões de euros ao 
Inter de Milão. O clube não faz qualquer referência à 
duração do contrato. Com 26 anos, Quaresma nunca 
se impôs no Inter de Milão e chegou mesmo a ser em-
prestado durante meia temporada ao Chelsea.
Fora da lista de convocados de Portugal para o Mun-

dial2010, na África do Sul, Ricardo Quaresma foi 
alegadamente alvo do interesse do Sporting, embora 
tenha sempre referido ser ainda cedo para um regresso 
ao país de origem. O Besiktas, quarto classificado na 
Turquia, disputa a Liga Europa em 2010/11.

PORTUGUESES 
ELiMiNADOS
WIMBLEDON. Os portu-
gueses Rui Machado e 
Leonardo Tavares foram 
ontem eliminados na pri-
meira ronda da qualificação 
do torneio de Wimbledon. 
Machado perdeu com o 
japonês Tatsumo Ito (6-4, 
3-6 e 6-3. Leonardo Tava-
res foi afastado pelo luxem-
burguês Gilles Muller (6-3 e 
6-4).

ROSA MOTA
CORRE EM DíLi
ATLETISMO. Rosa Mota 
vai correr simbolicamente 
ao lado do presidente de 
Timor-Leste, Ramos-Horta, 
na Iª Maratona de Díli, dia 
20 deste mês, anunciou a 
Presidência da República 
de Timor. A portuguesa, 
vencedora da Maratona de 
Boston por três vezes, cam-
peã do mundo e olímpica, 
deve chegar hoje a Díli.

RONALDO JÁ
TEM fACEBOOK
No dia do primeiro jogo 
de Portugal no Mundial 
da África do Sul, o craque 
português aproveitou para 
inaugurar a sua página ofi-
cial no Facebook. Cristiano 
Ronaldo apresentou-se aos 
fãs através de um vídeo 
onde fala em inglês e apela 
ao apoio de todos os ciber-
nautas. O vídeo, colocado 
online há poucas horas, já 
recebeu mais de 2000 co-
mentários e não terá gran-
des dificuldades em tornar-
se um sucesso.
MOREiRA MAiS
TRêS ANOS
Moreira vai assinar contrato 
com o Benfica por mais três 
temporadas. O guarda-re-
des aceita a proposta feita 
pela SAD encarnada e vai 
continuar de águia ao peito, 
embora fique com uma re-
dução salarial brutal, sendo 
que esta era uma condição 
obrigatória para que o guar-
da-redes, de 28 anos, con-
tinuasse na Luz. Em final 
de contrato com as águias 
- termina dia 30 deste mês 
- o camisola 1 do Benfica 
já fez chegar ao clube que 
aceita as condições que lhe 
foram propostas, embora 
ainda falte uma conversa 
oficial, que deverá aconte-
cer nos próximos dias.
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