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Alemães mortos
por pepinos

O endividamento 
Gastamos o que temos e o que não te-

mos. A sociedade de consumo des-
mesurado em que vivemos trouxe-nos a 
possibilidade de adquirir bens e serviços, 
que contribuíram, pela sua diversidade, 
utilidade ou futilidade, para melhorar a 
nossa qualidade de vida – mas será que 
melhorou mesmo? Talvez para alguns – 
para aqueles que não caíram na tentação 
do dinheiro fácil e que sempre souberam 
evitar o sobreendividamento.
Assistimos ao aparecimento de todo o 

tipo de gadgets que se tornou quase uma 
extensão de nós próprios, a par de mil e 
um outros produtos tecnológicos (como 
os telemóveis, que já vão na sua 4ª gera-
ção, ipods, ipads, tablets, MP3, bimbis, 
entre muitos outros), cada um tecnolo-
gicamente mais evoluído, mais perfei-
to, com mais funções, ou esteticamente 
mais belo que o anterior. Surgiram ainda 
os conceitos do marketing destinados a 
induzir o consumidor a adquirir um novo 
produto, não porque o que tem não serve 
ou não presta, mas porque a publicidade, 
ou o marketing levam a que o consumi-
dor o despreze ou desvalorize acabando 
por substituí-lo. Isto é o que está na moda 
– comprar sempre o que é mais moder-
no, associando o status social à posse e 
utilização de bens: fazem-nos crer que, 
ou estamos dentro, surfamos a onda da 
moda, ou então estamos fora, sentimo-
nos descartados.
A nível de serviços as coisas não são 

muito diferentes. Existem propostas e 

E o culpado sou eu?
o ex-general sérvio Ratko Mladic, 

detido desde quinta-feira sob 
acusação formal de crimes de guerra, 
negou ontem que tenha sido responsá-
vel pela morte de 8.000 muçulmanos 
bósnios no massacre de Srebrenica, 
em 1995, durante a Guerra da Bósnia.
A garantia foi dada pelo filho Darko 

Mladic, segundo o qual as ordens do 
pai foram no sentido de “retirar os 
feridos, mulheres e crianças” daque-
la cidade bósnia. “Seja lá o que tenha 
acontecido nas suas costas, ele nada 

teve a ver com isso”, disse.
Capturado após 16 anos em fuga, o 

antigo militar aguarda extradição para 
o Tribunal Penal Internacional, em 
Haia (Holanda), onde será julgado, 
mas diz não entender porquê. Citado 
pelo The Guardian, afirma que a culpa 
de atrocidades como a de Srebrenica 
deve ser atribuída ao então presidente, 
Slobodan Milosevic, e, em última aná-
lise, ao próprio povo sérvio, que nele 
votou. Enquanto aguarda pela conclu-
são do processo, o ‘Carniceiro da Bós-

nia’ conta commais do que o apoio da 
família, que reprova a extradição devi-
do ao frágil estado de saúde do militar.
Uma manifestação organizada pelo 

Partido Radical Sérvio (SRS) juntou 
durante todo o dia cerca de 10.000 
pessoas diante do parlamento, em Bel-
grado, num protesto contra a prisão e 
extradição de Mladic. “A cooperação 
com o tribunal de Haia é uma políti-
ca suicida que queremos condenar“, 
denunciou o vice-presidente do SRS, 
Zoran Krasic.
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Augusto MachadoContinuação da página 1
João Rocha O endividamento

tentações para tudo e mais alguma coisa: desde os 
tradicionais e tentadores serviços financeiros, segu-
ros e até os mais recentes health clubs, agências de 
dating, empresas de domótica, tatuagem e body pier-
cing, passando pelos mais individualizados, como 
aqueles que se propõem em traçar a árvore genealó-
gica da família ou organizam viagens à Antárctica. 
Imagine o que quiser e desde que esteja disposto a 
pagar, com o cartão de crédito, claro, há sempre uma 
empresa que assegura o serviço que pretende. Tudo 
isto gerou nas pessoas e nas famílias uma obsessão, 
de ir buscar constantemente bens e serviços que con-
somem a totalidade do rendimento disponível das fa-
mílias, daí o sobreendividamento de muitas pessoas 
e a falência de muitas empresas. 
Todavia, se não houvesse acesso ao crédito, quan-

tos poderiam adquirir de imediato bens de valor ele-
vado como uma casa ou mesmo um carro? O mal 
está na generalização do crédito a todos os estratos 
da sociedade com uma enorme facilidade (e às vezes 
irresponsabilidade), que gerou, em muitas pessoas, 
o sentimento de que podem ter acesso a tudo o que 
entenderem sem limitações. Querendo satisfazer um 

desejo, basta “fazer um crédito”. Seja para a com-
pra da casa, do carro, da roupa, das férias, ou sim-
plesmente jantar no restaurante, basta, efectuar um 
empréstimo ou simplesmente apresentar o cartão de 
crédito. Ao contrário do sobreendividamento, o endi-
vidamento não é a mesma coisa. De facto, uma pes-
soa diz-se endividada quando apresenta uma ou mais 
dívidas a outrem (por exemplo, o crédito resultante 
da compra da casa). Contudo, desde que cumpra com 
todas as obrigações face ao detentor do crédito, mal 
nenhum advirá de tal facto. Já o sobreendividamento 
resulta de uma situação em que o devedor está im-
possibilitado em proceder ao pagamento.
O crescimento das taxas de endividamento e a mul-

tiplicação dos casos de sobreendividamento torna-
ram-se preocupantes nos países periféricos desta Eu-
ropa. E com a crise financeira e económica em que 
estes países estão mergulhados atualmente, “é urgen-
te encontrar respostas para fazer face a este tipo de 
situações e impedir que estes problemas venham a 
aumentar ainda mais”, quem avisa são os senhores do 
FMI, do Banco Central Europeu e da CE.

Dívidas e dúvidas 
do Lusitânia

o Lusitânia volta a reunir em Assembleia-geral 
no próximo dia 3 de Junho com a repetida ame-

aça, cada vez mais real, de encerrar as portas.
O cenário das dificuldades que gravitam à volta do 

clube é por demais conhecido (um passivo agora a 
rondar os quatro milhões de euros), com a agravante 
do pedido de demissão dos membros da comissão de 
gestão em funções há três anos e meio.
Todo o processo é rocambolesco e penoso, com 

nuances kafkianas até, mas continuam a existir 
imensas pontas soltas com vista à compreensão de 
todos os factos. O anterior presidente, Paulo Borges, 
assume publicamente que o poder político garantiu 
ajudar a resolver os problemas do Lusitânia caso o 
dirigente abdicasse do cargo. Neste já longo hiato 
temporal não se nota, pelo menos à vista desarmada, 
grandes melhorias no estado debilitado da colectivi-
dade, abrindo-se espaço para uma inquietante ques-
tão: com que legitimidade (é melhor nem falar de 
aspectos éticos e morais…) o governo pode intervir 
tão directamente no sector associativo desportivo?
Aqui segue outra pergunta delicada: nas nego-

ciações com o Banco Português de Gestão (BPG), 
como podem servir de garantia verbas públicas ante-
cipadas pela participação do Lusitânia nos nacionais 
de basquetebol? Antes do ensaio de uma resposta, 
é bom fazer notar que as políticas desportivas, tra-
duzidas em atribuição de subsídios, não devem ser 
feitas a longo prazo. 
O governo pode sempre mudar de cor partidária 

(por isso existem eleições) ou as circunstâncias, 
como as actuais, obrigarem a um corte significativo 
nos apoios são apenas duas razões para a advertên-
cia do parágrafo anterior. Tendo em conta o surgi-
mento de uma agência de viagens em lugar de relevo 
na lista de credores lusitanista (dívida na ordem dos 
600 mil euros), não seria agora a hora, de uma vez 
por todas, da direcção regional do Desporto passar a 
liquidar directamente as despesas relacionadas com 
as deslocações dos clubes açorianos? Por último, 
mas não menos importante, como é que as receitas 
do clube da Rua da Sé previstas até ao final da pre-
sente temporada, provenientes dos orçamentos re-
gional e camarário, se destinam a abater o passivo 
quando a sua finalidade se resume única e simples-
mente a promover a prática desportiva? Como se vê, 
dívidas e dúvidas coabitam no universo do Lusitâ-
nia e, não sejamos ingénuos, afectam também boa 
parte das outras colectividades regionais (e não só 
desportivas) onde os escassos dirigentes disponíveis 
delapidam património pessoal/familiar numa luta 
desesperante e condenada ao fracasso.

O essencial é votar Luís Filipe Malheiro

o apelo à mobilização dos eleitores, num com-
bate à abstenção é essencial. Quem ficar de 

fora, quem se alhear do acto eleitoral, indepen-
dentemente de qual vier a ser o resultado perde 
toda a autoridade para falar.
Neste momento, e perante a evidencia que resulta do 

facto dos partidos insistirem num discurso absoluta-
mente idiota, como se Portugal não tivesse amorda-
çado por um “memorando de entendimento” com a 
“troika”, do qual depende o nosso futuro (leia-se os 
milhares de milhões de euros) e que vai condicionar 
Portugal nos próximos dez anos e que vai significar 
sacrifícios acrescidos para todos, é essencial que as 
pessoas interiorizem, duas opções: ou votam pela con-
tinuidade, e o PS é o partido recomendável, para que 
tudo fique na mesma, mantendo no poder os que nos 
conduziram para o abismo e que deram cabo do “es-
tado social”, independentemente desse cenário poder 
significar o descrédito do país e do nosso povo e um 
atestado de menoridade impensável no nosso tempo, 
ou votam no PSD, optando pela mudança. O que em 
5 de Junho vamos eleger é o parlamento nacional, 
mas a estabilidade do futuro governo, que depende da 
Assembleia da República, tem muito a ver com a sua 
composição e com a distribuição dos 230 lugares de 
deputados. As sondagens, ou melhor dizendo, as pseu-
do sondagens, não passam de descarados instrumentos 
ao serviço da mais refinada manipulação dos eleito-
res, mas também de fontes de negócio altamente ren-
tável para empresas da especialidade que apresentam 
um universo de 500 entrevistados, dos quais 275 não 
respondem, mas mesmo assim é apresentado como se 
isso retratasse a realidade eleitoral de todo o espaço 
nacional.
O apelo à mobilização dos eleitores, num combate 

à abstenção é essencial. Quem ficar de fora, quem se 
alhear do acto eleitoral, independentemente de qual 
vier a ser o resultado perde toda a autoridade para fa-
lar. Ao colocar-se à margem de um processo eleitoral, 
que deverá ser um dos mais importantes, senão mesmo 
o mais importante de todos os que se realizaram des-
de 1975, o cidadão que assumir esse comportamento 
coloca-se à margem de qualquer legitimidade, auto-

exclui-se de um momento histórico em que muita coi-
sa está em jogo no nosso país, refém como está de um 
resgate financeiro que será fonte de muita desgraça so-
cial, e que resultou da incompetência, do despesismo, 
do compadrio, do desleixo e da corrupção que varre-
ram, este país nos últimos anos. É por isso que, em 
meu entender, mais importante que apelar ao voto no 
partido A,B ou C – porque tenho a certeza que a esma-
gadora maioria dos eleitores já sabem como votarão a 
5 de Junho – é essencial motivá-los a que compareçam 
nas urnas, que votem em função do que julgamos ser a 
melhor resposta aos nossos problemas, que votem, no 
caso dos madeirenses, em função do melhor cenário 
para a Madeira numa altura em que não podemos mais 
ser protagonistas de conflitualidades desnecessárias 
com o Estado. Há muita coisa a fazer, temos vários 
desafios pela frente, precisamos de recursos financei-
ros que não temos, não podemos brincar com coisas 
demasiado sérias, nem prescindir da solidariedade do 
Estado, mas temos também nós próprio que interio-
rizar que nos serão pedidos sacrifícios porque nestes 
momentos não há excepções, independentemente de 
uns serem mais culpados que outros pelo descalabro 
em, que mergulhamos.
Para que as pessoas percebam melhor o fenómeno da 

abstenção, reparemos nestes indicadores que esperam 
sejam esclarecedores, tendo como referência apenas 
as eleições para a Assembleia da República realizadas 
entre 1976 e 2009 (valores em percentagem):
Verifica-se, portanto, que a abstenção nacional e re-

gional em 2009 – mesmo que se possa atribuir esse 
facto à realização de três eleições, europeias, legislati-
vas e autárquicas, no espaço de quatro meses… – foi a 
mais elevada, seguindo uma tendência de crescimento 
invertida apenas em 2005, tanto em termos nacionais 
como na região. É por isso que, neste momento, nesta 
última semana de campanha, mais do que insistir em 
“programas eleitorais” que valem rigorosamente zero, 
ou cair no logro de promessas que depois não podem 
ser cumpridas, há que mobilizar as pessoas para o acto 
eleitoral, para o que realmente está em equação, incu-
tindo-lhes um sentimento de participação que mesmo 
estes momentos de crise não podem esmorecer.
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Vários países em alerta 

Alemães mortos por pepinos
Já são dez as vítimas mortais resul-

tantes da ingestão de pepinos prove-
nientes de Almería, em Espanha, e que 
foram para Hamburgo, na Alemanha.
Sabe-se agora que os vegetais conti-

nham a bactéria E.coli, que produz a 
toxina shinga (EHEC).
Entretanto, as autoridades sanitárias 

alemãs registaram mais de mil casos 
de contaminação no país. 
No entanto, escreve o jornal espanhol 

El Mundo, na “Suécia, Dinamarca, 

Holanda e Grã-Bretanha” também já 
há casos registados, embora a sua ori-
gem esteja na Alemanha.
Já o jornal ABC refere que, entretan-

to, já foram detectados indícios da pe-
rigosa bactéria em três outros tipos de 
pepinos. Quanto à BBC realça que a 
República Checa alertou para o perigo 
de os pepinos terem chegado à Hun-
gria e Luxemburgo. A Áustria, por sua 
vez, decidiu retirar pepinos, tomates e 
beringelas da venda ao público das 33 
lojas que os costumam vender. A Por-
tugal pensa-se que o legume não terá 
chegado, mas há alerta (ver caixa).
De acordo com o Centro Europeu de 

Prevenção e Controlo das Doenças a 
toxina provoca falhas nos rins, afecta o 
sistema nervoso central e o fluxo san-
guíneo. Tendencialmente ataca mais 
adultos do que crianças e mais mulhe-
res do que homens. O seu tratamento 
obriga a internamento hospitalar.

Embora não haja casos em Portugal 
nem no Canadá, as Direcções-Gerais 
de Saúde deixam o aviso:

Os viajantes provenientes da Alema-
nha deverão estar atentos a sintomas 
de gastroenterite aguda.

Estes podem incluir cólicas abdomi-
nais, diarreia com sangue, febre mode-
rada e vómitos.

Tome atenção

52% aprovam divórcio
A introdução do divórcio em 
Malta foi aprovada no sába-
do, em referendo, por mais 
de 52% dos eleitores da ilha, 
maioritariamente católica e 
único estado da União Eu-
ropeia onde a legislação não 
permitia esta possibilidade.

Depois de Passos Coelho ter apelado ao voto dos 
socialistas no PSD, a reacção de José Sócrates 

não se fez esperar. Foi um apelo “ao voto inútil”, 
disse o secretário-geral do PS. “Já tinha visto muita 
coisa na vida, mas nunca vi um apelo tão patético”, 
disse em Almada. Em causa está a pergunta do líder 
social-democrata, no domingo à noite em Amarante: 
“Quantos socialistas não existirão hoje em Portugal 
que não se reconhecem nesta sociedade que foi cons-
truída com estes governantes?” Após as críticas de 
Sócrates, Passos Coelho recusou responder, afirman-
do não querer “jogar à bulha com ninguém”. Num 
almoço em Ponte de Lima acrescentou: “Já imagina-
ram o que pode acontecer por não se ter um Governo 
que não seja capaz? Não quero que isso aconteça 
a Portugal.” Passos Coelho referia-se à Grécia, pelo 
facto de o país não ter conseguido cumprir o acordo 
da ajuda externa. 
Já Louçã alertou para a “espiral da dívida” que ar-

rasta a Grécia e Irlanda. Em Coimbra, o líder do BE 
insistiu ainda na urgência da renegociação da dívida 
nacional.
Já o líder do CDS-PP, Paulo Portas, disse que o Par-

lamento “vai ter que trabalhar em Julho, em Agosto, 
em Setembro” para honrar os compromissos assumi-
dos.

Apelo ao voto
é“patético”

Raparigas fumam mais
um estudo do Instituto Nacional de Cardiologia 

Preventiva (INCP) realizado na Área Metro-
politana de Lisboa (AML) revela que a maioria dos 
adolescentes fumadores, dos 12 aos 18 anos, são ra-
parigas. Realizado num universo de 3.064 estudantes 
do terceiro ciclo (7.º ao 9.º ano) de escolas de zonas 
urbanas e suburbanas da AML, o estudo revelou que 
fumar é cada vez mais um comportamento feminino: 
51% contra 49% nos rapazes na mesma idade.

Grécia terá mais ajuda
o jornal britânico Financial Times 

noticiou que Bruxelas está a ne-
gociar um novo e mais pesado pacote 
de ajuda à Grécia. Das medidas a im-
plementar destacam-se a privatização 
de activos do estado, a autorização de 
autoridades internacionais a participa-
rem na cobrança de impostos e a con-
cessão de incentivos a privados para 
aceitarem o reagendamento do paga-
mento da dívida.

irlanda à raSca?
O governador do Banco Cen-
tral da Irlanda, Patrick Hono-
han, disse que não vê neces-
sidade de discutir um segundo 
pacote de ajuda da UE e do 
FMI ao país, porque “as condi-
ções de mercado vão melho-
rar” e a Irlanda será capaz de 
ir ao mercado em 2012.

BatalHa Sem Fim
A fabricante japonesa Sa-
msung, que está em guerra 
com a Apple por posse de 
patentes, fez um pedido judi-
cial para ver o próximo iPad 
e iPhone. Há uma semana a 
Apple tinha pedido para ver 
os produtos da Samsung, so-
bmesma acusação.

Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
Courti er immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Pensamento da semana
«A contemplação é um luxo, a acção uma necessidade» 

Henri Bergson

Fotos da sua propriedade
Sabe que após a escritura 
da venda da sua proprie-
dade, é proibido para os 
agentes imobiliários de 
continuarem  a fazer anún-
cios nos jornais da sua 
propriedade?  Com efeito, 
depois de assinar os docu-
mentos de venda no notá-
rio, nenhum anúncio deve 
continuar a aparecer nos 

jornais nem mesmo com a 
palavra  VENDIDA.

Letreiro (pancarta)
Sabe que após a escritura 
de venda no notário, é proi-
bido que o letreiro (pancar-
ta) continue a ser exibido 
na sua propriedade?

Agora sabe!!!

Conversamos imobiliária porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

alemanHa vira
coStaS ao nuclear
O governo alemão anunciou 
que, até 2022, vai encerrar 
as operações em todas as 
centrais nucleares do país, 
tornando-se na primeira po-
tência industrial a renunciar 
à energia atómica. Embalada 
por uma opinião pública local 
muito crítica face ao nuclear – 
e com Fukushima a pesar – a 
decisão foi avançada após 
negociações com a oposição.



4 1 DE junhO - 2011

A VOZ DE PORTUGAL

POLÍTICA

Hélio Bernardo Lopes

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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IGREjA BATISTA
VIDA noVA

DE MonTREAL

Nem tudo está perdido, há um propósito 
de Deus para a sua vida, Creia somente.

“Conhecereis a verdade e a
 verdade vos libertará Jo.8,32”

igreja Batista vida nova 
de montreal

1886 Rue Tillemont, Montreal, Qc
Cultos: domingos às 11h00

Evg. Balthazar Marins
Telefone: (514) 576-7705

E quem se não lembra da tragédia que envolveu, 
Edward Kennedy, com o desastre de Chappaqui-

ddik, em que faleceu a amiga que o acompanhava na 
viatura, Mary Jo Kopechne? Sabe-se hoje bem que o 
resultado dessa mesma investigação só foi o que foi 
porque o caso foi tratado pela polícia do condado, 
onde a família Kennedy possuía grande influência.
Convém aqui recordar um dos programas, Casos de 

Polícia, logo ao início, moderado por Carlos Narciso, 
e com os comentadores residentes, Arrobas da Sil-
va, Moita Flores e Paquete de Oliveira. Num desses 
programas, foi abordada uma opinião corrente nos 
meios bem informados dos Estados Unidos, segundo 
a qual, em certos condados do interior do País, são 
frequentes os abusos de poder por parte de polícias. E 
o que se diz é que, em muitos casos de queixas contra 
os autores desses abusos, por parte das vítimas, vêm 
mais tarde a ocorrer homicídios dos queixosos em 
estradas mais ou menos desertas, com uma grande 
parte dos mesmos sem nunca serem resolvidos. De 
resto, um tema já bastamente tratado no cinema.
Mas o caso mais tristemente célebre e repugnan-

te terá sido, porventura, o de Rodney King, de que 
todo o Mundo pôde ver as imagens bem completas. 
O próprio George Bush – o pai – falou aos america-
nos, interrogando-se, com um terrível cinismo: como 
irei eu explicar uma tal realidade aos meus netos? 
Bom, a resposta deu-a o tribunal: condenados quatro 
dos polícias, foram depois dois deles ilibados com os 
restantes dois a receberem uma pena de dois anos. 
Uma pena anulada, mais tarde, pelo tribunal de ape-
lação do Estado. Razão? Naquele dantesco espetá-
culo, Rodney King continuaria a protestar e a querer 
levantar-se, sendo que se sabia que era muito violen-
to!!!
Por fim, e para não cansar mais os leitores com o 

tema do Far West, a inacreditável batota eleitoral que 

Ainda o caso Strauss-Kahn (2)
levou George W. Bush à vitória sobre Al Gore. O cú-
mulo do descaramento, e com todo o Mundo a assis-
tir àquele palhacento espetáculo! Para já não referir 
a mundial mentira sobre a existência de armas de 
destruição maciça no Iraque. Um tema que colocou, 
Dominique de Villepin, então Ministro dos Negócios 
Estrangeiros de França contra Donald Rumsfeld e 
Jack Straw. O tal ministro britânico que mandou sair 
para o Chile Augusto Pinochet.
É bom não esquecer que nos Estados Unidos um 

em cada cento e quarenta e três cidadãos está preso. 
A esmagadora maioria destes cidadãos são africanos 
ou hispânicos. O direito a uma defesa competente é 
praticamente nulo, a menos que se disponha de mui-
to dinheiro para pagar a advogados e ao Estado. O 
número de erros judiciários é anormalmente eleva-
do, por vezes com os errados condenados há décadas 
no corredor da morte. E que, na Califórnia, o roubo 
de um chocolate é punido com dois anos de prisão. 
Posto em liberdade, um segundo roubo igual acarre-
ta doze anos de prisão, sendo que um terceiro caso 
implica prisão perpétua. Como é evidente, os roubos 
nunca pararam.
Mas deixemos os Estados Unidos e entremos em Es-

panha. Bom, em plena União Europeia, com o PSOE 
ainda no poder, aí temos Baltazar Garzón a braços 
com a justiça do seu país? E porquê? Bom, porque 
se determinou a tentar fazer luz sobre as vítimas do 
franquismo, seguindo uma prática jurisprudencial 
hoje em vigor por todo Mundo, segundo a qual os 
crimes contra a Humanidade não prescrevem. Há um 
ano à espera, por essa União Europeia fora ninguém 
parece dar-se conta desta realidade.
Sigamos, pois, para França. Aqui, tivemos o caso 

dos dinheiros indevidamente usados por Jacques 
Chirac e sua família. A justiça esperou o fim do man-
dato presidencial, e aí está ele a ser julgado, mas com 
audiências com meses de intervalo, sendo que o seu 
advogado, respondendo aos jornalistas, à saída do 
tribunal, disse: e depois, já passou muito tempo! A 
democracia na União Europeia, portanto.
Ainda em França, e de algum modo possivelmente 

ligado a este caso de Dominique Strauss-Kahn, tam-

bém nos foi dado ver o caso de Dominique de Ville-
pin, vítima de uma comprovada maquinação contra 
a sua possível corrida ao Eliseu e contra Nicolas Sa-
rkozy, em torno do caso, Clearstream. Bom, Sarkozy 
foi eleito, o processo foi mandado arquivar, provando 
o tribunal que se havia tratado de uma cabala. E por 
parte de quem? Ora bem, não conseguiram descobrir. 
Resultado final: Sarkozy foi eleito, e Villepin ficou 
pelo caminho.
Podia seguir-se por aqui fora, de país em país, pas-

sando por Inglaterra, com os terríficos casos de pro-
vas forjadas pela polícia, envolvendo, Os Seis de 
Birmingham, Os Quatro de Guilford ou os Sete Ma-
guire. Todos condenados com provas forjadas pela 
polícia, numa triste realidade mais tarde oficialmente 
reconhecida. A democracia inglesa, portanto.
Mas o caso mais fantástico do que pode ser a men-

tira, ou a duplicidade, de um tribunal, terá sido, por-
ventura, o vivido pelo Grande Almirante – cinco es-
trelas, correspondente a marechal da Marinha – Karl 
Dönitz, que sucedeu, por via testamentária a Adolfo 
Hitler. Foi pedida, pelo promotor de justiça do Tribu-
nal de Nuremberga, a sua condenação à morte, pelo 
facto de violar as leis da guerra naval. Simplesmen-
te, Karl Dönitz conseguiu obter um documento do 
Almirante da Frota, Chester Nimitz – cinco estrelas, 
correspondente a marechal da Marinha –, emitido 
para todas as unidades navais dos Estados Unidos 
no Pacífico e no mesmo sentido, ou seja, envolvendo 
o mesmo crime que violava as leis da guerra naval. 
Como Nimitz não podia ser condenado à morte, dado 
ser dos vencedores, o mesmo acabou por dar-se com 
o alemão. A elasticidade da tal lei que, dizem os li-
vros, é igual para todos. E assim foi: apesar de crime, 
passou-se por cima.
Vejamos agora algumas vivências de natureza estri-

tamente pessoal. Há perto de uns dezoito anos, tive 
um namoro de cerca de quatro anos com uma senho-
ra da minha idade. Um namoro legalíssimo, digamos 
assim. Em certo dia, já connosco na casa dos qua-
renta, fui informado de que haviam surgido sinais de 
uma possível gravidez. Bom, mostrei-me contente, 
dizendo de pronto: venha o nosso menino.
De modo rápido, de imediato me retorquiu: não me 

digas que não me ajudas a pagar o aborto… Ao que 
respondi de pronto: não, porque sou do CDS, sou ca-
tólico, e sou contra o aborto, de modo que não pago 
abortos. Tudo isto era verdade, mas também o era 
que eu não fazia uma ideia ínfima de que tal história 
fosse verdadeira. Tudo poderia não passar de um ar-
dil, de molde a conseguir, digamos assim, sacar-me 
uma centena de contos. Bom, uma semana depois, o 
tal sinal desapareceu, tudo ficando como seria de es-
perar. Uma realidade que voltou a repetir-se uns três 
meses mais tarde, tendo o caso seguido um caminho 
idêntico. Ou seja: não paguei o que quer que fosse…
Ora, muitos anos depois, aí pelas duas da tarde, se-

guia eu com a mesma senhora a fim de tomarmos 
o usual café de pós-almoço, quando avistámos cer-
ta advogada amiga, dizendo eu em voz alta: olha, a 
nossa amiga Tal de Qual. Usava, por brincadeira, os 
dois últimos apelidos da advogada. Num ápice, re-
cebi esta resposta: lá vem a vaca! Uma resposta que 
repetiu novamente.

Continuação na próxima edição
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Coordenação de Jorge De Pina -

A descoberta 

A criança
e o seu dia 
Estou a ouvir o José Afonso e pergunto a mim mes-

mo porquê no mesmo disco ele canta o “Menino de 
Oiro” e “Menino do Bairro Negro”? Hoje dia Interna-
cional da Criança, e, neste ano de 2011 em que estamos, 
crianças cheias de privações, espalhadas pelo mundo 
inteiro, também cantam, ansiosos por uma vida melhor. 
Num futuro que não está longe, os povos hão - de fazer 
desaparecer certas desigualdades e modificar outras, para 
que essas crianças, que sejam, de oiro ou do bairro negro 
cantem como o Zeca, “Menino sem condição/ irmão de 
todos os nus/ tira os olhos do chão/ vem ver a luz”.  

Bem podia vos falar, ou melhor, escrever sobre 
algo que conheço bem. Exemplo: as praias do 

Algarve, mas, não será desta vez. Deixo o Jornal de 
Montreal vos anunciar que a TVA, a televisão da 
“Occupation Double” será este ano no Algarve. Sim 
a nossa “tele” realidade provincial que cada ano nos 
mostra, jovens cheios de talento a simular o amor, sei 

muito bem que é um exercício só por graça, mas, o 
mais engraçado, o Algarve com as suas praias, o seu 
imenso atlântico azul, um paraíso onde as raparigas 

e os rapazes que participarão numa das emissões tão 
populares como a “Occupation Double”, com a ma-
gia da televisão nos fazem descobrir o Adão e a Eva 
do Quebec.
Prefiro escrever, sobre algo que cada ano se passa 

no bairro perto de todos e não temos a curiosidade de 
saber mais. É o Festival FRINGE de Montreal, que 
vai na sua 21 edição e vai começar no dia 30 de Maio 

até ao dia 19 de Junho de 2011. 
Fiquei a saber que FRINGE é uma boa sopa de hu-

mor, teatro, dança e música com uma pitada de circo. 
Tudo isso numa base democrática, pois, eles recebem 
as aplicações de todos os pseudo-artistas colocam no 
pote e fazem uma tiragem. Afinal FRINGE é também 
sorte. E as organizações Fringe no Canada aderem 
todos a quatro nobres princípios. 1) Todos os artistas 
são escolhidos, mediante uma tiragem. 2) Liberda-
de total aos artistas e nenhuma censura. 3) Qualquer 
pessoa pode participar e o acesso ao público é ga-
rantido, pelos espectáculos gratuitos ou a baixo pre-
ço. 4) Todo o rendimento será remetido aos artistas 
participantes. No fundo, nos espectáculos, podemos 
encontrar de tudo, até miúdas a dançar com as calças 
em baixo. Se não acreditam vão ao site da organiza-
ção (www.montrealfringe.ca) muito bem feito e com 
os horários dos espectáculos. Enfim, definem Fringe 
como “Um campo de Verão para adultos”. No fun-
do, é o que a Occupation Double e FRINGE têm de 
comum!

Jorge De Pina

E tudo a
água levou

Manuel de Sequeira Rodrigues

Centenas de moradias com uma localização tão pri-
vilegiada. Situadas defronte do espelho de água da 

Rivière Richelieu, concentram todas as atenções, com a 
sua arquitectura singela e paredes interiores de madeira. 
Á volta estão repletas de relva, flores, e árvores, imagi-
no que todos nós gostamos deste panorama.
A partir da primavera a envolvente harmoniosa com-

põe o quadro, com o verde e o som do correr das águas 
a inspirar tranquilidade e a purificar os pulmões. Tudo 
isto se virou com perdas que chegaram com a tempesta-
de, ou com a água das barragens dos EUA e tudo a água 
levou. Móveis, memórias de uma vida, jardins, carros, 
casas e agricultura destruídas. Vivem-se momentos de 
grande angústia. É verdade que na natureza existem fe-
nómenos estranhos!... Mas também existem responsa-
bilidades das entidades oficiais e das pessoas, que não 
aceitão recomendações ou não querem aprender a lição.
Conheça algumas preocupações: Lugares sem plano 

de ordenamento, considerar até agora, uma espécie de 
lenda a existência de ondas turbulentas nos rios e la-

gos, as barragens… são dos maiores inimigos dos rios 
e lagos: desequilibram os caudais e todo o ecossistema 
envolvente. É interessante também referir, que as barra-
gens têm coisas boas e uma das suas mais importantes 
finalidades é a protecção contra cheias brutais, com des-
taque para a protecção de pessoas e bens. Mas a aber-
tura dos caudais das barragens tem que ser feita com 
travão. As caves das moradias, situadas nas margens de 
rios, lagos e abaixo do nivel da água não devem existir.
Agora é o momento de pôr à prova toda a solidarieda-

de civil e das entidades oficiais, para garantir segurança 
às pessoas afectadas. É um desafio de toda a comunida-
de, para minorar os efeitos das cheias brutais em Saint-
Jean-Sur-Richelieu.
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Ricardo Araújo Pereira

BOCA DO InfERnO

Em defesa das hastes queratinizadas
da região frontal da pelve
josé Sócrates fez uma sugestão 

que só pode ser classificada como 
antidemocrática. Quando pede uma 
campanha sem brejeirices está, na 
verdade, a apelar ao fim da campa-
nha. A menos que se tenha um vo-
cabulário particularmente vasto, é 
quase impossível descrever o estado 
a que o País chegou sem recorrer a 
brejeirices. Conheço lexicógrafos 
que não conseguem.
Foi uma semana normal para um elei-

tor de esquerda como eu: discordei 
tanto do PSD como do PS. Do PSD, 
porque Eduardo Catroga lamentou que, 
em Portugal, se discutissem apenas 
pintelhos; do PS, porque José Sócrates 
pediu uma campanha sem brejeirices. 
Muito mal e muito mal. Vamos por par-
tes.

Ao contrário do que disse toda a co-
municação social, Catroga não falou 
em “pentelhos”. Referiu-se a “pinte-
lhos”, o que, sendo a mesma coisa, é 
bastante diferente. É apenas justo que 
haja, nesta questão dos pentelhos, cer-
tos pentelhos que seja preciso minuden-
ciar. O dicionário consagra a palavra 
“pintelhos” como a forma popular do 
vocábulo grosseiro “pentelhos”. Signi-
fica isto que Catroga não quis apenas 
ser grosseiro, quis também ser popular. 
São duas atitudes que prezo, e que me 
aproximariam de Catroga. Infelizmen-
te, o desassombro com que trouxe os 
pentelhos para o centro do debate po-
lítico foi admirável apenas até ao mo-
mento em que percebemos que a sua 
intenção era excluir os pentelhos do 

centro do debate político. Isto é, durou 
um pentelho. Este é talvez o ponto em 
que a honestidade me manda declarar 
que considero doente todo o leitor que 
prefira discutir programas políticos 
a falar de pentelhos. Tenho comigo o 
padre José Agostinho de Macedo, que 
cantou certo “vestidinho / que, entre as 
pernas metido, à proa mostra / da pen-
telheira cabeluda a sombra”. Firme ao 
meu lado está também Bocage, por ter 
notado que, em determinada donzela 
“de louro pelo um círculo imperfeito / 
os papudos beicinhos lhe matiza”. Te-
nho ainda junto a mim, mas à minha 
frente (não vá o diabo tecê-las), Antó-
nio Botto, que celebremente admirou 
a circunstância de certo rapaz não “ter 
pentelho nenhum”. E connosco está 

também João César Monteiro, refinado 
tratadista de pentelhos. Nenhum destes 
homens dedicou uma linha que fosse à 
taxa social única, facto que devia fazer 
Eduardo Catroga meditar.
Quanto a José Sócrates, fez uma su-

gestão que só pode ser classificada 
como antidemocrática. Quando pede 
uma campanha sem brejeirices está, 
na verdade, a apelar ao fim da campa-
nha. A menos que se tenha um voca-
bulário particularmente vasto, é quase 
impossível descrever o estado a que o 
País chegou sem recorrer a brejeirices. 
Conheço lexicógrafos que não conse-
guem.

Cascais 
sem álcool
Muita adrelina e nem uma gota de 

álcool. Até sábado, Cascais aco-
lhe a “Semana Sem Álcool”. Dois mil 
jovens do concelho vão participar em 
workshops, jogos, e concursos de slo-
gans e mostrar como é possível haver 
diversão sem álcool. A iniciativa é da 
Câmara Municipal de Cascais em par-
ceria com a Federação das Associações 
de Pais de Cascais.

Participam ainda na acção personali-
dades nas áreas da representação, mú-
sica e desporto. A festa termina com 
uma noite de música em que vão actuar 
bandas de garagem e DJ. O objectivo é 
“sensibilizar sobretudo os mais novos 
para a importância da prevenção do 
consumo de álcool”, diz a autarquia. A 
acção surge no âmbito do Plano Nacio-
nal para a Redução dos Problemas Li-
gados ao Álcool 2010-2012, do Institu-
to da Droga e da Toxicodependência.
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CRÓnICA

Esta semana no Montreal Magazine:
2 de junho: Dominga na familia josé de Melo
nilton César em espectaculo
4 de junho: Bezerrada na Ferme Poissant
Dominga da Filarmónica n. Senhora dos Milagres
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SuDOKu

Manuel de Sequeira Rodrigues

A sede é um sinal de alerta que o organismo 
apresenta, quando está com falta de líquidos. 

Portanto, previna-se, bebendo, antes da sensação 
de sede. 
Quem nunca ouviu falar do aquecimento global? 

Pois é: todos nós já ouvimos falar sobre este fenó-
meno, fruto dos maus-tratos do Homem ao meio 
ambiente. Cada dia que passa, o aquecimento global 
afecta mais pessoas e traz mais complicações para a 
saúde, de forma directa ou indirecta. Temos sentido 
na “pele” os efeitos das alterações climáticas. Essas

Alterações são bastante visíveis, por exemplo com 
as temperaturas elevadíssimas na Europa e parado-
xalmente, o excesso de chuvas que estão assolar a 
Primavera, no Québec, provocando enormes pre-
juizos em centenas de habitações situadas nas mar-
gens da Rivière Richelieu, que recebe a àgua do Lac 
Champlain.
Apesar de tudo, é no Verão que as situações pioram, 

devido ao excesso de calor, às tarefas laborais que tem 
que ser cumpridas, às janelas abertas para deixar entrar 
uma ligeira brisa, o suor a colar-se à roupa, a sono-
lência caracteristica depois do almoço que leva a uma 
diminuição do rendimento, ect. As situações apresen-
tadas fazem com que a pessoa se esqueça por vezes, 
das suas necessidades fisiológicas, seja o comer ou o 
beber. Nesse sentido, temos de ter um cuidado redo-
brado com a alimentação, porque os maus hábitos ali-
mentares aumentam com o aumento da temperatura. 
A sensação de pernas cansadas ou pesadas, o aumento 
da frequência cardíaca e a senção de cansaço são si-
tuações relatadas pela maioria das pessoas, durante o 
período de adaptação aos dias quentes.
Um dos efeitos mais notórios do calor é o aumento 

da sudorese, um processo de arrefecimento do orga-
nismo, no qual a água é desviada da corrente sanguí-
nea para o exterior do corpo e, consequentemente, 
ocorre a desejada diminuição da temperatura corpo-
ral. Juntamente com esta água também são elimina-
dos alguns sais minerais, como por exemplo o sódio, 
o potássio, o cloro e o magnésio.
A água e os sais minerais são de tal forma impor-

tantes que têm de ser repostos a qualquer custo, por-
que a falta destes nutrientes é uma das causas mais 
frequentes de consultas de urgência, assim como 
de hospitalizações e internamentos nos idosos e nas 
crianças.
O principal sintoma da necessidade de repor os lí-

Água é um nutriente natural

quidos no organismo é a sensação de sede, que acon-
tece devido à diminuição do volume sanguíneo. A 
água pode ser ingerida de várias formas, que não a 
simples ingestão de um copo de água. Diariamente, 
um indivíduo sedentário deveria beber cerca de 2 li-
tros de água, sendo que uma parte deste líquido está 
nos próprios alimentos: vegetais frescos, legumes co-
zidos, frutas, arroz, massas e leguminosas, que qua-
se triplicam de tamanho, quando lhes é adicionada 
água, durante a confecção.
Quando no mexemos ou exercitamos, é normal 

produzirmos mais calor, devido à movimentação do 
corpo, ou seja, por causa da realização de trabalho. 
Assim, as necessidades de água ficam aumentadas. 
Não se esqueça que a sede é um sinal de alerta que 
o organismo apresenta, quando está com falta de lí-
quidos. Portanto, o melhor é a prevenção. Previna-se, 
bebendo, antes da sensação de sede. 
A água é abundante no globo terrestre, embora a 

água potável exista em pequena quantidade.
Devemos ter em conta que a água para consumo 

humano deve ser de boa qualidade, isto é, insípida, 
inodora e cristalina. A qualidade desta é da responsa-
bilidade das câmaras municipais.
A ingestão de líquidos deve ser fraccionada ao lon-

go do dia, de forma preventiva, isto é antes do apa-
recimento da sensação de sede. Durante o exercício 
físico deve beber-se de 15 em 15 minutos- 50 ml, 
o que corresponde a 2 golos aproximadamente. Em 
situações de treino ou de competições, pode ser adi-
cionado de maltodextrina – 2 colheres de sopa para 

500 ml – o que melhora o desempenho e diminui o 
cansaço físico. Molhar o corpo durante a prática des-
portiva é uma forma de reduzir a produção de suor e 
evitar que haja perda de sais minerais.
Em grandes quantidades, durante as refeições, os lí-

quidos podem dilatar o estômago e diluir o suco gás-
trico, atrasando o processo digestivo e promovendo 
um desconforto generalizado. Se forem ingeridos à 
refeição, mas em pequeno volume (até um copo- 250 
ml) e na forma de infusão ou de sumo, os líquidos 
podem auxiliar a digestão.
O consumo de álcool desidrata e aumenta a necessi-

dade de água, sumos e/ou outros líquidos.
Pode ser tolerado uma taça de vinho tinto às refei-

ções, para ambos os sexos.

terapeuta: tem participado em acções de formação, reuniões e debates. 

ingredienteS:
1 lata ananás em calda; 500g de queijo fresco (usei mascarpone); 1 
pacote de gelatina de ananás.
preparação:
Leve toda a calda do ananás a ferver num tachinho. Retire do lume e 
junte a gelatina, mexendo bem para dissolver. Deixe amornar. Numa 
taça, coloque o queijo e, com a ajuda de um garfo, desfaça-o. Junte a 
gelatina ao queijo e mexa bem até ficar com uma consistência cremo-
sa/líquida. Encha tacinhas até meio com o ananás que, previamente, 
cortou em pedacinhos bem pequenos. Coloque o duo por cima até en-
cher. Leve ao frigorífico por duas horas.

1

2

AmIGOS DA SEmAnA
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Natércia Rodrigues

O Espírito Santo na Casa
dos Açores do Quebeque…

Ó Espírito Santíssimo!
-Divinal Consolador

Consolai as nossas almas
Com a riqueza do Vosso Amor.

Foi no passado Domingo, dia 22 que a Casa dos Aço-
res do Quebeque deu inicio à sua Dominga. A sala 

estava finamente decorada por um grupo de senhoras 
que muito se esmerou a fazer um formoso trono tudo 
decorado com sedas, tule, luzes e flores e aí colocaram 
a coroa e as demais insígnias. Dentro de cada um de 

nós onde Ele habita, abrem-se portas donde saem raios 
divinos, que são os Seus dons: o gosto de partilhar, bons 
conselhos, fazer caridade, dar uma palavra de ânimo, 
acompanhar os doentes, visitar os que se encontram sós 
e confraternizar são alguns desses raios. Irradiar alegria 
é espalhar riqueza divina e essa alegria viveu-a todos 
os que participaram na reza do terço, nos cantos reli-
giosos e no convívio uns com os outros. Na terça-feira 
foi convidado o distinto padre Valtar Emanuel Dias Re-
sende que veio dos Açores para os festejos em honra do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres. Um padre bastante 
jovem, natural de Rabo de Peixe, que desde o primeiro 
momento que pôs os pés na Caçorbec, pôs toda a gente 
de boa disposição.  Costuma dizer-se que é o Espírito 
Santo que nos envolve para nos proteger e que nos ali-
via no cansaço, dando-nos coragem perante o desanimo 
e sei que é verdade, pois, quando penso que o pessoal 
da cozinha que leva dias e dias planeando a comida para 
nestes dias oferecer aos irmãos que costumam juntar-se 
para o terço, as pessoas que decoram a sala, os outros 
que tem a responsabilidade de servir, ajudar, limpar e 
tudo o mais que envolve estas festas, é de facto um tra-

balho de responsabilidade e extremamente cansativo, 
mas, que o Espírito Santo ajuda. Ele é a voz amiga que 
desejamos ouvir e que incendeia os nossos corações e 
nos ajuda.
A Caçorbec ofereceu as orações de Sábado à noite pe-

las intenções dos sócios já falecidos e pelas melhoras de 
Clotilde e António Vallacorba. O António, meu colega 
do jornal há catorze anos, quando o visitei no hospital 
o outro dia pediu-me: “Natércia, eu não posso escrever, 
mas peço-te que continues a escrever sobre as nossas 
tradições açorianas religiosas e não só. Não podemos 
deixá-las morrer”. Tu, António, sempre escreves-te so-
bre estes temas que tanto honras e a Casa dos Açores é 
um cantinho muito especial para ti. Estou a fazer aquilo 
que me pediste e continuarei a fazê-lo sempre que me 
seja possível. 
As festas do Divino Espírito Santo enchem as casas de 

um movimento extraordinário como se homens e mu-
lheres, imitando os campos, florissem. Nota-se a impor-
tância do clima atmosférico no ser açoriano e na sua re-
ligiosidade. Sábado à noite depois de se rezar o terço, eis 
que todos puderam comer a tão afamada carne guisada, 
beber sumo, vinho, café e massa sovada. O grupo de fo-
liões da Casa dos Açores, prestou-se pela primeira vez 
a marcar presença para gosto dos presentes. Mais tarde, 
Gloria Arruda, Mariazinha e Nélia Vicente cantaram 
vários temas populares açorianos. Domingo, dia 29 de 
Maio, teve lugar a esplendorosa procissão. O dia estava 
bastante cinzento mas não choveu na ida para a igreja. 
A sumptuosa igreja de Saint Pierre Apôtre encheu-se de 
fiéis para a Missa Solene em louvor do Espírito Santo. 
O santo sacrifício da missa que depois da liturgia da Pa-
lavra, foi enriquecido com um eloquente sermão, pelo 
padre Pierre Bourgie, um francês de Montreal que foi 
professor em Brasília e mais tarde Vigário na Igreja de 
Santa cruz e encontrando-se presentemente numa co-
munidade italiana. O momento da coroação revestiu-se 
de solenidade impar. Após o cerimonial religioso e em 
espectacular cortejo, todos regressaram à Casa dos Aço-
res, trazendo consigo mais um companheiro: o “apetite” 
que foi saciado com uma sopa seguindo-se com a sabo-
rosa carne assada, cozida, morcela, chouriço, repolho, 
arroz doce, massa sovada, refrescos e café. Houve ar-
rematações e rifas e da parte da Direcção da Casa dos 
Açores vai um obrigado muito especial a todos os que 
de uma maneira ou outra contribuíram para que a festa 
do Divino Espírito Santo tivesse o sucesso que teve. 

Natércia Rodrigues

Ópera de
montreal  

A peça La Bohème, a nostálgica historia de jovens 
artistas vivendo na realidade à procura de um ideal, 

é apreciada tanto pelas personagens interpretes e apai-
xonadas que pela sublime musica de Giacomo Puccini. 
A intriga desenrola-se no coração do fascinante Quar-
teirão Latino de Paris, e é mais a maneira de vida pin-
tada num quadro, quadro este que continua a cativar o 
público desde há mais de um século.
Puccini e o escritor Henri Murger, recolheram infor-

mações intituladas “Cenas da vida de um boémio”, co-
nheciam bem este estilo de vida não convencional e a 
contra-cultura boémia que Murger julgava de “encanta-
dora mas terrível”. Murger tivera o seu “tacho” cheio de 
muitas dificuldades quando era ainda um jovem escritor 
em Paris e Puccini, como estudante, fazia o seu melhor 
para unir as duas pontas. Foram estas respectivas ex-
periencias que lhes deram uma boa compreensão das 
alegrias e das tristezas às personagens que acabaram por 
criar. Acontece que Puccini, na peça La Bohème mos-
tra-nos a maneira mais carinhosa e simpática e na figura 
principal ou seja em Mimi que é considerada como a 
primeira personagem de opera verdadeiramente moder-
na, eis que uma mulher à procura de um mundo sem leis 
nem constrangimentos podia plenamente exprimir-se e 
o amor seria um prazer da vida. Nesta nova produção 
de La Bohème, a Opera de Montreal apresenta uma dis-

tribuição inteiramente canadiana, jovem, assegurando o 
regresso da equipa de produção que conheceu um enor-
me sucesso na cena precedente com Pagliacci/Schicchi.
A 32.ª estacão da Opera de Montreal vai iniciar no mês 

de Setembro a pedido do público com As Núpcias de 
Fígaro.

Natércia Rodrigues

O Espírito Santo em casa da Suzy e do Roberto

A devoção ao Divino Espírito Santo, de quem o 
Povo Açoriano é particularmente crente e temen-

te, está associada às naturais circunstâncias da própria 
vida comunitária nas Ilhas, reflectindo tudo aquilo que 
marca a existência dos ilhéus, entre um céu enevoado, 
um mar imenso em volta e uma porção de terra limi-
tada. No entanto os Açorianos ao saírem da sua ilha 
levaram os símbolos do Divino na bagagem e onde 
quer que se encontrem eles celebram sempre estas 
lindíssimas festas. Suzy Costa, filha de Lurdes e José 
Costa e seu marido, Roberto da Ponte, ambos nascidos 
em terras canadianas, tendo seguido os passos de seus 
pais ficaram radiantes por terem os símbolos do Divi-
no em sua casa. Convidaram familiares e amigos para 
juntos poderem rezar, cantar e confraternizar. Os pais 
da Suzy já foram os Mordomos em Ville D’Anjou e o 
sonho deles é ainda poderem vir a ser os Mordomos 
em Agua de Pau, S. Miguel. 
As festas do Divino Espírito Santo têm um significa-

do muito especial, pois são acima de tudo uma marca 
de fé que nos une. É maravilhoso ver como o povo 
se presta a entoar com tanto entusiasmo o universal e 

enternecedor hino em louvor do Espírito Santo “Alva 
Pomba”. Cântico bastante profundo em melodia, po-
esia e significado e que ainda hoje se entoa com a 
mesma veemência e fé. A história do culto do Espírito 
Santo para o Açoriano é o mesmo que contar uma his-
tória de sofrimento e de esperança, mas sobretudo uma 
história de perseverança e do êxito da luta do homem 
perante as contrariedades da natureza e da vida. Falar 
desta tradição secular é falar da história da emigração 
açoriana seja ela mais antiga ou mais 
recente como a que se encaminhou 
para os Estados Unidos ou Canada. 
Tal como são celebradas hoje em dia 
em diversas partes do mundo, as fes-
tas do Divino apresentam uma serie 
de traços comuns e constantes. Há 
uma coisa que me admira e me en-
che de consideração e respeito pelas 
Festas e pelos seus organizadores é a 
fidelidade desta doutrina às suas ori-
gens medievais e por isso temos de 
considerar os açorianos e seus des-

cendentes como portadores do Espírito Santo. 
A coroação teve lugar na igreja em Ville d’Anjou e 

foram todos convidados apôs a Santa Missa a se diri-
girem à casa da Suzy e do Roberto para uma refeição 
que ofereceu léguas de prazer.
Suzy e Roberto, os meus parabéns por darem conti-

nuidade a esta linda festa, um legado dos vossos avos 
e pais e que a passem aos filhos.
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O Cartão cidadão, o novo documento 
de identificação do Português
no 18 Maio passado, o Cônsul-Geral de Por-

tugal em Montreal, Dr. Fernando Demée de 
Brito e o chanceler David Pereira encontraram a 
comunidade portuguesa, no salão nobre do cen-
tro comunitário da missão Santa Cruz. Com uma 
sala, que tinha 100 pessoas, o cônsul geral quis in-
formar e explicar a nova situação com o cartão do 
cidadão.
O primeiro ponto, o cartão de cidadão é o novo do-

cumento oficial do cidadão português. Ele reúne as 
informações dos antigos: o bilhete de identidade, o 
cartão do contribuinte, o cartão do serviço nacional 
de saúde e o cartão da segurança social. Este novo 

cartão permitirá de vos identificar. Quando a pessoa 
pedir um serviço, ou seja, uma escritura ou uma pro-
curação não tem necessidade de possuir todos esses 
documentos.
O segundo ponto, quando quer adquirir o seu car-

tão de cidadão, a pessoa tem que apresentar os seus 
actuais documentos de identificação e dizer qual é 
a sua residência. Aqui falamos da vossa residência 
principal, onde uma pessoa mora e reside no mínimo 
183 dias por ano. É muito importante de indicar o 
bom endereço porque uma carta será enviada, e todos 
os ministérios terão a mesma informação. Para evitar 
multas ou investigações, uma pessoa tem que fazer 
cuidado. 
O terceiro ponto, quando a pessoa recebe a carta do 

ministério da justiça, que conte os códigos numéri-
cos, uma pessoa tem que se apresentar novamente 
ao consulado com todos os seus documentos oficiais 
(o bilhete de identidade, o cartão do contribuinte, o 
cartão do serviço nacional de saúde e o cartão da se-
gurança social) e a carta do ministério para levantar a 
carta de cidadão. O consulado guarda, só durante um 
ano o cartão, se a pessoa não foi buscar, ele é devol-
vido ao ministério, em Lisboa. Essa carta do minis-
tério da justiça, uma pessoa tem que guardar em um 
lugar seguro, porque ele tem os códigos, que permite 
de modificar as informações do cartão, ao consulado.
O quarto ponto, o ministério das Finanças em Portu-

gal vai enviar uma carta, para as pessoas que têm um 
número de contribuinte, também. Nessa carta, o mi-
nistério pede para nomear uma pessoa, em Portugal, 
para ser seu representante, se for necessária uma de-
claração fiscal. É obrigatório nomear alguém, porque 
o ministério dará multas, em consequência.
O quinto ponto, quando uma pessoa tem que fazer 

o cartão de cidadão. Tem que o fazer, quando o seu 

bilhete de identidade caducar ou as informações ins-
critas no seu bilhete de identidade tiverem que ser 
modificadas (o estado civil ou morada). O actual cus-
to é de 27,42$. No caso que uma pessoa perde o seu 
cartão de cidadão, terá que fazer um novo, é nesse 
momento, que o passaporte canadiano é aceite no 
consulado, para vos identificar.
Para concluir é essencial, que em Portugal, escre-

va o seu nome completo para não ter problemas 
de nome o que pode causar um atraso de envio da 
carta do ministério da justiça.
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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

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Vamos falar de poesia
Adelaide Ramos Vilela apresenta no 12 de Junho de 
2011, pelas 13h00, no Hotel Holiday Inn-Montreal-Mi-
dtown, no nº. 420, Sherbrooke O Montreal, a sua mais 
recente obra poética, HORIZONTES DE SAUDADE. 
reserve e informe-se aqui:  514 622-2702

AGEnDA COmunITÁRIA

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

PALAVRAS CRuzADAS

HoriZontaiS 1. Desembaraçado. Ainda (pop.). 2. Acto ou dito di-
rigido a alguém, com intenção de o irritar. 3. Residência. Letra grega 
correspondente a p. 4. Unidade de pressão no sistema C.G.S.. Gran-
de massa de água salgada. Sofrimento físico ou moral. 5. Espécie de 
antílope originário da América do Sul. Roda pequena. 6. O ponto mais 
elevado de um monte. Idiota. 7. Faixa mais ou menos larga de fazenda 
posta transversalmente na parte superior dos cortinados, nas vergas 
das janelas, portas, etc.. Centro. 8. Passado. Junta. Que não está co-
zido. 9. Contr. da prep. de com o art. def. a. Autor de obra literária ou 
científica. 10. Boato. 11. Popularidade. Campo de cereais.
verticaiS 1. Saliva que sai da boca. Vinho de maçãs. 2. Bordoada. 
3. Que vem a propósito. O espaço aéreo. 4. Lírio. Deseje. Sétima letra 
do alfabeto grego correspondente ao e longo dos latinos. 5. Conjunto 
de malas ou bagagem de um viajante. Derramado. 6. Enfeitar. Proemi-
nência lateral do corpo humano desde a cintura à coxa (pl.). 7. Cruel. 
Nome da letra R. 8. Levanto. Dotes naturais. Acto ou movimento de ir. 
9. Contr. da prep. em com o art. def. a. Tornar perceptível. 10. Grade de 
madeira em que as aves pousam, na gaiola ou na capoeira. 11. Esteja 
unido por aderência. Metal precioso de cor amarela, dúctil e maleável.

filarmónica Portuguesa de montreal
A Filarmonica Portuguesa de Montreal vai dar um 
concerto no Parque dos Açores no dia 5 de Junho as 
11h00. Todos são bem-vindos.

As 10 mentiras
que eles mais contam
Algumas são incoerentes, outras nem tanto. 

Conclusão: não acredite em tudo o que lhe 
dizem. Claro que nem todos os homens mentem. 
E nem toda as mulheres acreditam. Mas há umas 
petas bem clássicas. Vamos descobri-las?
1- não estás nada gorda!
Estava mesmo à espera desta, não é? Pois continua 

a mentira clássica masculina. Como atenuante,  deve 
ressalvar-se que eles de facto não têm muito por onde 
escapar. Se uma mulher lhes pergunta: “Achas que 
esta t-shirt me faz mais gorda?” que é que queriam 
que o desgraçado respondesse? “Acho que sim, fofi-
nha, que ficas tal qual a baleia do ‘Libertem Willy’?” 
“Ficas uma lontra mas eu amo-te na mesma, sabe 
Deus porquê”? Hmmm....
2- o frango está ótimo!
Mais uma na categoria das mentiras piedosas, que 

aliás só lhes fica bem, embora em última análise não 

faça nada pelo futuro do casamento. Até porque elas 
começam a ficar desconfiadas e depois descambam 
aquelas conversas quilométricas do tipo “Mas diz lá 
a verdade, está horrível, não está? Ficou esturrado 
dos lados, não ficou? Tá sem sal! E tu nem sequer 
gostas de frango! Ouvi-te dizer isso um dia à minha 
mãe! Que te dava azia! E agora dizes que está ótimo! 
Olha e se fizesses tu o jantar, para variar?” Alternati-
va masculina: ehhh... vão jantar fora. 
3- nunca mais vi a Patrícia desde que nos sepa-

rámos
Pois, se calhar não, coitado. Ou se calhar encontrou-

a numa sexta feira à noite no supermercado, ele virou 
à esquerda a seguir aos enlatados, ela virou à direita 
a seguir às alfaces, e pimba. Ficaram ali um bocado 
no corredor a atravancar o trânsito e a falar de nada, 
o cão dela que tem asma e saudades dele, a filha dele 
que ela não conhece e que felizmente não tem nada 
(nem asma nem saudades) e depois separaram-se e 
nunca mais, e de facto ele não achou importante con-
tar em casa, para quê, ia dizer o quê, “Olha hoje vi 
a Patrícia, tá mesmo gira!”... E nunca mais viu de 
facto, embora sonhe com ela às vezes, na hora mais 

escura da noite, porque enfim, um homem não con-
trola aquilo que sonha. 
4- não olho para mais nenhuma mulher além de ti.
Todos olham. Qual é o mal. Aliás, se se ficar pelos 

olhos já é uma sorte.
5- nunca faria nada que te magoasse
Pois se calhar a intenção dele é mesmo essa, o pro-

blema é que não é coisa que se possa prometer. Às 
vezes magoamos os outros não porque nos apetece 
mas porque acontece... 
6- Vou deixar a minha mulher
É a mentira sacana clássica dos que são casados mas 

não pretendem fazer com que isso lhes atrapalhe a 
vida. ‘Sim, não te vou mentir, sou casado mas a nossa 
relação está por um fio’, ou ‘estamos mesmo mesmo 
nas fases finais do divórcio’, ou a versão piedosa do 
‘Ai sim, sou casado mas não me posso separar agora 
porque a Mitó está a atravessar uma fase péssima, 

coitada, imagina que lhe morreu a mãe e 
na semana seguinte morreu também o gato! 
Deixa passar algum tempo’. Pois, algum 
tempo. Tipo para aí 57 anos.
7- o teu trabalho é tão importante como 

o meu
Desiluda-se: não importa que tipo de pro-

fissão tenha – enfermeira, professora, ta-
lhante ou Presidente da República – quando 
chegar a altura de ter de optar, o trabalho 
dele há-de ser sempre mais importante. Se 
for preciso sair mais cedo para levar o gato 
ao veterinário, ir às Finanças, acompanhar a 
mãe ao médico ou levar a criança ao hospi-
tal, quem falta é sempre a mulher.
8- Claro que não mandei nenhuma men-

sagem à joana
Nem à Ritinha. Nem à Sara. Nem à, como 

é que se chamava aquela por quem ele tem 
uma pancada que se vê à légua, mesmo que 
ele diga que só a admira intelectualmente 
(admirar intelectualmente para eles não 

conta, é assim mais ou menos a mesma coisa que ad-
mirar outro gajo). Aliás desde que aderiram ao Face-
book, a vida ficou um inferno. Ela também lá anda, 
mas quem lhe dá conversa são as amigas do costume, 
todas a queixar-se das borbulhas da Joaninha, do livro 
que não conseguem encontrar e do estado da Nação. 
E além disso ela tem mais que fazer do que andar em 
conversetas. Ele é que tem 2456 amiguinhos (e nem 
quer pensar quais destes são amiguinhas), ele é que 
fica nos chats até à 1 da manhã com a desculpa que 
está a trabalhar num projeto, ele é que amigou todas 
as suas conhecidas de vários planetas, feias, bonitas 
e intelectuais, ele é que dá conversa a tudo quanto 
tecle. Pois se calhar é tudo inocente. Se calhar não 
quer dizer nada. Se calhar. 
9- Adoro comédias românticas
Pronto, sim, há quem adore. Há quem fique a ver 

telenovelas com a maior das dedicações e não se vá 
deitar sem saber se a Maria afinal sempre vai dizer 
à Carolina que está apaixonada pelo Vasco. Mas a 
maioria vai ver histórias de amor... bem, por amor, 
mesmo. A maioria preferia mil vezes uma história 
de amor entre um camião disparado pela autoestra-
da em chamas até chocar com uma retroescavadora 
em transe, abalroando pelo caminho cinquenta Mer-
cedes, vinte camiões Tir, duas bicicletas e um gato. 
Assim uma coisa em grande.
10- não me importo nada que tragas a tua mãe
Pois não, que ideia... Uma senhora tão agradável, 

que passa o almoço a protestar que as almôndegas es-
tão sem sal, o arroz mal cozido, a sangria pouco doce 
e o leite creme muito queimado. Nem me importo 
nada que queiras passar o Domingo com ela e não 
comigo, e que aches que tens mais responsabilidades 
para com ela do que para mim, e que digas que ela 
continua a ser a pessoa mais importante da tua vida... 

Recital classicos açorianos
No âmbito das celebrações do Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades Portuguesas, a Caixa Portu-
guesa informa os seus estimados associados clientes 
e a comunidade Portuguesa em geral, que apresentará 
um recital musical: clássicos Açorianos com o Quinteto 
Lusitaniæ Musica. Este evento terá lugar às 20 horas 
na Igreja Saint-Jean Baptiste no 309 rua Rachel est, 
em Montreal. Entrada livre. Um porto de honra será ser-
vido. para mais informações, por favor contactar: 
adriana Simões 514 842-8077

filarmónica Portuguesa de montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal fará parte das 
orquestras convidadas para participar na marcha para 
vencer o cancro: “Relais pour la Vie”. O evento terá lu-
gar no dia 10 de junho no parque da escola Leblanc em 
Laval (1750 Montée Masson) Uma marcha que vai du-
rará toda à noite e o concerto da FPM será das 22h00 
às 22h45.

Bazar da primavera
O grupo da 3a idade do CASCM informa que o bazar da 
primavera terá lugar nos dias 2 e 3 de Junho das 9h às 
17h no 32, boul. Saint-Joseph O. Venha conviver com 
o grupo da 3ª idade do CASCM e verá que passa uns 
momentos agradáveis e em boa companhia.
Haverá bolos e café e o já tradicional prato quentinho 
à hora do almoço. Venha e traga um amigo (a). Info. 
514-842-8045
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não acredite em BruxaS... maS Que elaS exiStem, exiStem!
Índio curandeiro de naScimento

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. 
As pessoas possuídas por bruxaria não acreditam em nada nem 
em ninguém, por estarem amarradas a forças negativas. Venha 
visitar-me e eu resolvo os seus problemas. Eu consigo currar 
aquilo que os outros não conseguem... Eu tenho a solução que 
provávelmente já foi dito por outros. Eu não digo, EU FAÇO, EU 
CUMPRO e dou uma GARANTIA TOTAL!

laços de açor o/a amado/a de volta imediato, dominado/a
em corpo, corçao e alma para o total da vida.

Sem cauSar danoS e Sem eleS. o Único Que SaBe todoS
oS SegredoS para uma amarração pereFeita.

Eu sou um mestre espiritual, um xamã mental e metafísico de nascença. Tenho poder 
e capacidade de retirar qualquer tipo de bruxedo, praga, cura espiritual, exorcismo e 
bruxedo revertido. Limpo a sua casa, carro e negócio.

todo o proBlema tem uma Solução, toda a doença
tem uma cura... tenHo a Solução!

ligue HoJe meSmo! 438-764-7644

onde outro FalHaram, eu acerto. 33 anoS de experiÊncia
a comprovar. melHore a Sua vida! 100% garantido

teStemunHaS reaiS:

José Sousa

Vocês estão com sorte, porque não 
é sempre que eu escrevo duas se-

manas seguidas, isto é se o simpaticís-
simo Sylvio tiver lugar para esta minha 
humilde colaboração. Senão, a ver va-
mos.
Mas, vamos ao que interessa. Eu pen-

sava que já não escrevia mais umas 
coisinhas, mas, o tipo que falava que 
sábado era o fim do Mundo enganou-
se, razão pela qual, eu escrevo mais 

umas linhas. O dito cujo tem 89 anos, é 
fácil para ele adivinhar quando vai ser 
o fim do Mundo, logicamente ele está 
à beira do fim,  mas, quem tem a sorte 
de presenciar e admirar o Cabrita, com 
a senhora sua esposa a dar passos de 
dança, nestas festas portuguesas. Aliás, 

o talentoso Eddy teve a delicadeza de 
sublinhar na festa do Santo Cristo, que 
este simpático casal faz ver a muitos 
jovens,  eles correm a pista de dança 
ao completo,   é um regalo vê-los dan-
çar.  Voltando ao fala-barato, que de 
barato ele está longe de ser, contudo, 
os adeptos da sua religião já investiram 
80 milhões de dólares na sua estação 
de rádio, o simpático Totó e a simpa-
ticíssima Rosa Velosa  contentavam-se 

com 2 ou 3% daquilo que os adeptos 
desta seita, investiram de publicidade, 
na rádio do dito cujo.
Quanto a isto do fim do Mundo, vol-

tarei a falar brevemente, vão ver que o 
fim está longe, depende de que ângulo 
se vê…

Coisas do corrisco“Em 2045 os humanos 
serão imortais”
Para a maior parte de nós a imor-

talidade, mesmo com todos os 
avanços da tecnologia, parece ficção 
científica. Mas um grupo de cientistas 
da univeridade da Singularidade, em 
Silicon Valley, acredita que a imorta-
lidade será possível dentro de algu-
mas décadas. A universidade da Sin-
gularidade, um núcleo da elite da alta 
tecnologia, teve como um dos seus 
co-fundadores o conhecido inventor 
futurista Ray Kurzweil, que desde 
2005 apresenta a sua noção de singu-
laridade. ou seja: como os humanos 
vão conseguir no futuro incorporar 
tecnologia nos seus corpos que lhes 
permitirá viver para sempre como se-
res cominteligência artificial. O metro 

falou com josé Cordeiro, um cientista 
que nasceu na Venezuela, é colega de 
Kurzweil na universidade da Singu-

laridade e partilha da ideia de viver 
para sempre. Qual é a teoria?
É sobre imortalidade física ou, mais 

precisamente, como controlar o pro-
cesso de envelhecimento. Tecnologia, 
biotecnologia e nanotecnologia, todas 
ajudam a compreender o processo bio-
lógico de uma doença. O aspecto mais 
interessante é que o nosso instituto olha 
para o envelhecimento como uma do-
ença que se pode curar e isso é o mais 
transcendental.
Como é que a tecnologia actual en-

tra neste processo?
A tecnologia é para ser usada em orga-

nismos biológicos. Neste momento está 
a ser experimentada em ratos, que já es-
tão a viver o triplo do normal.Estes ratos 
viviam dois anos. E agora há alguns que 
vivem quase seis anos, o que é o equi-
valente a qualquer coisa como 300 anos 
humanos.
Como é que vocês paramo envelhe-

cimento?
O que torna tudo possível é o tratamen-

to genético que inclui o alongamento 
dos telómeros, que protegem as extre-
midades dos cromossomas e permitem 
às células vivermais tempo. Estamos a 
tentar compreender que condições ge-
néticas estão envolvidas no processo de 
envelhecimento e como fazer com os 
humanos.
Como é que os humanos serão imor-

tais?
Nos próximos 30 anos, uma pessoa de 

90 anos será vista como tendo 30. Mas, 
por ora, estamos a tentar prolongar a 
nossa esperançamédia de vida.

Eu sou um homem de 
idade que está apaixona-
do por uma mulher mais 
nova, ela foi de férias para 
as Caraíbas e desde que 
voltou nossa relação mu-
dou completamente; Eu 
comecei a ficar doente e 

caí numa depressão, sem razão nen-
huma. Minha esposa não permite que 
eu toque nela, isto tudo porque um ritual 
vodu executado pelo melhor amigo do 
seu irmão, nos tentou separar, mas gra-
ças a Deus eu consegui reconquistar o 
seu amor e agradeço a SHAMAN pela 
sua ajuda. BOBBY

Eu vim para o Ca-
nadá com o meu 
marido e as  minhas 
crianças com muitos 
sonhos, tudo come-
çou bem até que 
uma colega de tra-
balho se apaixonou 
pelo meu marido, 
desde esse momen-
to, todos os proble-
mas começaram 
porque ela quis nos destruir. Mas graças 
ao SHAMAN, que conseguiu revelar a 
verdade inteira e livrou meu marido do 
bruxedo. laura liSSBoumont.

há várias semanas que circulam ru-
mores sobre o que será apresenta-

do no evento da Apple da próxima se-
mana. Apesar de não haver, até agora, 
qualquer confirmação oficial, era quase 
certo que a empresa da Maçã falaria das 

próximas versões do iOS, OS X e do 
seu serviço de “cloud”.
Entretanto, a Apple confirmou que na 

próxima semana serão apresentados 
o OS X 10.7, também conhecido por 
Lion, o iOS 5 e o iCloud - o nome para 
os futuros serviços de “cloud” da Ap-
ple era pura especulação, mas foi agora 
confirmado pela Apple no comunicado 
de imprensa.O OS X Lion é o produto 

mais conhecido do evento da próxima 
semana. A Apple tem vindo a ser bas-
tante frontal sobre as novidades da pró-
xima versão do seu sistema operativo, 
que deverá levar alguns elementos da 
interface do iOS para os Mac. Relativa-

mente ao iOS 5, não se sabe nada. 
Os rumores apontam para uma 
restruturação profunda do sistema 
operativo que alimenta iPhones, 
iPads e iPods Touch, mas não se 
sabem pormenores. Há quem diga 
que o sistema de notificações foi, 
finalmente, re-escrito, e está ago-
ra apto a lidar com as necessida-
des dos utilizadores. Também se 
diz que a Apple irá introduzir o 
conceito de widgets no iOS, à se-
melhança do que já acontece no 
Android. Por fim, espera-se que 
a empresa da Maçã torne o siste-

ma operativo apenas compatível com 
o iPhone 4 e a mais recente versão do 
iPod Touch, deixando para trás o iPho-
ne 3GS - a empresa não estará satisfeita 
com o desempenho proporcionado por 
este telefone no novo sistema operativo. 
Steve Jobs subirá ao palco para fazer as 
honras da casa, e todos os pormenores 
sobre os planos da Apple para o futuro 
próximo serão revelados a 6 de junho.

Steve jobs apresentará 
iCloud e iOS 5
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carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. amor: Poderá receber a visita ines-
perada de um amigo de longa data. Receba-o de braços 
abertos. Saúde: O seu organismo poderá andar desregu-
lado. Esteja atento às suas indicações. dinheiro: Possibi-

lidade de ganhar lucros inesperados. Seja audaz e faça um excelente 
investimento. números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força, Co-
ragem e Justiça. amor: Opte por atitudes de compreen-
são e tolerância para com os seus filhos. Saúde: Poderá 
sentir-se um pouco cansado e sem energia. Melhore a 
sua alimentação. dinheiro: Aposte na sua competência, 

pois poderá ser recompensado da forma como merece.
números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

carta da Semana: Valete de Copas, que significa Leal-
dade, Reflexão. amor: A sua vida afectiva poderá não 
estar a ter os contornos que planeou. Procure não perder 
a calma e invista na sua felicidade. Trate-se com amor!
Saúde: Não abuse dos alimentos que sabe que prejudi-

cam o seu estômago. dinheiro: Prevê-se uma semana extremamen-
te positiva em termos profissionais.
números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau 
Pressentimento, Angústia. amor: Tome consciência dos 
seus actos, pois estes poderão estar a contribuir negati-
vamente para a sua relação. Saúde: Evite situações que 
possam provocar uma alteração do seu sistema nervoso. 

Cuidar da sua saúde não é uma questão de querer. É um dever.
dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes de falar. Uma atitu-
de irreflectida pode aborrecer um superior hierárquico.
números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosi-
dade. amor: A sua cara-metade não merece ser tratada 
com indiferença. Pense um pouco melhor na sua forma 
de agir. Saúde: As tensões acumuladas podem fazer 
com que se sinta cansado e desmotivado.

dinheiro: Atenção, a sua qualidade profissional poderá estar a ser 
testada. números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Suces-
so. amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao má-
ximo este momento de comunhão. Saúde: O trabalho 
não é tudo! Descanse mais e pense seriamente na sua 
saúde. dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque 

em risco a sua estabilidade financeira. Pense bem antes de gastar 
indevidamente. números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38
Pensamento positivo: Procuro ser simples porque sei que viver com 
simplicidade é mais do que um acto, é uma virtude.

carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquie-
tação, agitação. amor: Ponha as cartas na mesa, evite 
esconder a verdade. Seja o mais honesto possível com 
a sua cara-metade. Saúde: Aja em consciência e não 
cometa excessos que o seu organismo não suporta.

dinheiro: Ouça os conselhos da pessoa com quem divide as tarefas 
diárias. números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo 
Ciclo de Vida. amor: Aposte nos seus sentimentos e 
poderá, em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma 
decisão importante para ambos. 
Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias 

será notória. Esqueça o passado e viva o presente, o passado pas-
sou, aceite-o! dinheiro: Esforce-se por conseguir atingir os seus ob-
jectivos profissionais. Seja audaz e perseverante. 
números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa 
Sorte, Acontecimentos Inesperados. amor: Ponha o seu 
orgulho de lado e vá à procura da felicidade. Seja feliz!
Saúde: Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; 
tenha em atenção a saúde da sua família. dinheiro: 

Aposte nos seus projectos pessoais. Seja inovador e arrojado. Po-
derá ter óptimas surpresas. números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
amor: Uma velha lembrança poderá pairar na sua men-
te, causando algumas dúvidas no seu coração. Procure 
ter uma vida de paz e amor. Saúde: Nesta área não terá 
muitas razões para ficar preocupado, o que não signi-

fica que deixe de ter os cuidados mínimos. dinheiro: Utilize a sua 
capacidade de organização para sugerir algumas mudanças no seu 
departamento. números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, 
dê mais atenção à pessoa que ama. 
Saúde: Liberte o stress que tem acumulado dentro de si.
dinheiro: Património protegido. Continue a adoptar uma 

postura de contenção. Será bastante positivo para si.
números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concreti-
zação, Felicidade. amor: Aja menos com a razão e mais 
com o coração. Assim, evitará conflitos desnecessários 
com a pessoa que ama. Saúde: Seja mais moderado e 
dê mais valor ao seu bem-estar. Se seguir em frente e 

fizer o que tem de ser feito, todos acabarão por aplaudi-lo!
dinheiro: Esteja muito atento ao que se passa ao seu redor, pois 
algum colega pode não ser tão sincero quanto aparenta.
números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

ECOnOmIA

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)

Comentário Semanal de Economia e mercados

Rui Bernardes Serra e José Miguel Moreira

Economia Europeia – Intensificação dos
receios em relação à reestruturação
da Dívida grega

na passada semana, os receios em relação a 
uma reestruturação da Dívida da Grécia con-

tinuaram a intensificar-se, somando-se o risco de 
uma crise política, fazendo a pressão dos merca-
dos aumentar, também sobre Portugal e a Irlan-
da, vistos como os principais focos de contágio.
De molde a acalmar os mercados, o Governo grego 

pretende aprovar um novo plano de austeridade no 
valor de 6.4 mil milhões de euros, que passará por 
privatizações e por um aumento da carga fiscal. To-
davia, a discórdia do principal partido da oposição, 
associada à falta de legitimidade do próprio Governo, 
ameaça criar uma nova crise política na Grécia. Du-
rante a semana surgiram rumores de que o Governo 
estaria a pensar convocar um referendo para granjear 
a legitimidade necessária. Na verdade, embora o Go-
verno tenha, à partida, apoio parlamentar suficiente 
para fazer aprovar o plano, um novo plano de ajuda 
internacional está sujeito a um consenso bi-partidário 
que parece não existir, uma vez que o partido da opo-
sição se mostra contrário ao aumento dos impostos. 
Demonstrando a importância do diferendo, na sexta-
feira, o Presidente grego convocou todos os líderes 
partidários para uma reunião extraordinária. 
Para piorar este cenário, o FMI entrou no terreno, 

aumentando a pressão sobre o país e sobre as instân-
cias europeias. O FMI poderá não libertar a próxi-
ma tranche do empréstimo à Grécia (3.3 mil milhões 
de euros) caso a União Europeia não chegue a um 
acordo relativamente a um novo pacote de ajuda ao 
país. Jean-Claude Juncker, Presidente do Eurogrupo, 
respondeu aumentando, ainda mais, a pressão, afir-
mando que tal interrupção nos pagamentos por parte 
do FMI não seria compensada pelos países europeus, 
pelo que a Grécia entraria em completo incumpri-
mento. O problema é que o novo plano de ajuda à 
Grécia só deverá ser decidido no Outono, depois de 

o próprio FMI avaliar a execução por parte da Grécia 
das medidas da Troika. 
A cereja no topo do bolo foi a admissão, por parte da 

Comissária Europeia das Pescas, que é grega, da pos-
sibilidade de o país sair do Euro, caso não cumpra as 
reformas a que se propôs, uma possibilidade rapida-
mente negada por Olli Rehn, o Comissário Europeu 
para os Assuntos Económicos e Financeiros. 
Relativamente à questão de uma reestruturação da 

Dívida grega, observaram-se tendências distintas. 
Por um lado, a possibilidade de se adoptar a moda-
lidade mais leve foi ganhando força, com a Ministra 
das Finanças francesa a juntar-se a Jean-Claude Jun-
cker, admitindo a possibilidade de uma extensão das 
maturidades da Dívida grega, desde que aceite volun-
tariamente pelos credores. Por outro lado, Wolfgang 
Schauble, Ministro das Finanças alemão, que inicial-
mente havia defendido uma reestruturação leve, mu-
dou de posição, juntando-se às agências de notação 
financeira ao alertar que mesmo uma reestruturação 
leve poderá ser considerada um “evento de crédito” 
e, por conseguinte, vir a accionar os CDS, ao con-
trário do que os mercados vinham descontando. Por 
conseguinte, os CDS a 5 anos da Dívida grega dispa-
raram, subindo 115 p.b., contra uma ligeira queda do 
spread da Dívida a 10 anos face à Dívida alemã. 
Por seu lado, o BCE manteve-se, pela voz de alguns 

membros, irredutível, com o seu discurso a incidir 
sobre os efeitos catastróficos do contágio de uma re-
estruturação da Dívida grega aos restantes periféri-
cos. 
Consequentemente, a pressão dos mercados con-

tinuou a aumentar sobre Portugal e a Irlanda. Es-
panha, Itália e Bélgica, que haviam beneficiado de 
algum alívio da pressão dos mercados durante o 
primeiro quartel do ano, mantiveram-se pressio-
nados. 

a pastelaria Bela vista comunica que 
se encontra na seguinte direcção: 6409 
ave. papineau, montreal, Qc. H2g 2x1, 
com os seguintes números de telefone: 
514-227-1777; 514-849-3609.
Este novo local tem capacidade para 70 
pessoas e oferece melhores condições, 
tanto para os clientes como o trabalho 
de produção. Agradecemos a todos a 
fidelidade e apoio que nos deram ao 
longo destes 15 anos de actividade, e 
convidamos-vos a nos fazerem uma 
visita para constatarem a diferença. 
Muito obrigados.

a direcção: ana marisa e carlos cunha

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

Verdade ou pretensão?

(Desde os tempos primitivos, “Homens das caver-
nas” A evolução do homem é atribuída ao egoísmo 
do seu conforto Quanto à sua evolução espiritual; foi 
mínima, porque a lei de Talião Continua e persiste, 
“olho por olho, dente por dente”.)
Não tentes seduzir a verdade, trajado com a mentira
Veste o fato da nudez, com a verdade que a vida te deu
Nunca nades na incerteza, que o espelho te retrata
Nem tentes camuflar a tua vileza, com a suavidade que 

se destaca
Se o contacto com a realidade é cruel, é dessa crueldade
Que o homem se reveste, aliado a tanta injúria abstracta
Como um lobo vestido de cordeiro, que tanta criança 

mata
O homem fomenta guerras, sendo ele o seu próprio predador
Isso só prova que todavia somos animais
Mas o nosso cervo tenta sempre nos dissuadir
Dando-nos a ilusão do contrário.
Homem carne sem luz, criatura cega, realidade geográ-

fica infeliz,
O universo calado te renega, e a tua própria boca te maldiz.

José da Conceição
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1 euro = caD 1.406090

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  514.577.5150
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

SeRviÇoS coNSulaReS
embaixada de portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
consulado geral de portugal mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                  450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                      514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                         514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc          514.388.4129
Centro de Ajuda à Família        514.982.0804
Centro Acção Sócio Com.       514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                     514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

aSSociaÇÕeS e cluBeS

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
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
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

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

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
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
         514.770.9974 
T R A N S P O R T E S
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

mercearia 
portuguesa

4701 St-urbain
514.842.3373

Super eSpecial
150$ por ano com o seu 

logo e informações
no guia comercial

AnúnciOs A PARTiR DE $7.97* 
TEL.: 514-284-1813

*TAXAS NãO INCLUÍDAS. APLICÁVEL A NOVOS ANúNCIOS UNICAMENTE.
TODOS OS ANúNCIOS DEVEM SER PAGOS COM ANTECEDÊNCIA, VISA OU MASTERCARD.

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 experiência. 
contactar Jos 514-325-7729

eMpReGoS aRReNDa-Se

cidade St-Hubert
Aluga-se restaurante todo 
equipado de 50 lugares na

rua Grande Allée.
Sr. Modesto 514-575-0211

Companhia de “paysagistes” Rive 
Sud. Procura trabalhadores em 
jardins pavimento e blocos. Expe-
riência não exigida.

João Simões 
450-462-2558

piri piri
Chef Silva abriu em Boisbriand e 
precisa senhora ou rapariga para 
trabalhar no balcão e telefones.
Precisa-se também grelhadores a 
tempo inteiro ou parcial.

EM BREVE PESSOAL PARA
MASSON,STE CATHERINE E.,

COTE DES NEIGES
Apresentar-se no 415 Mont-Royal

ressorts St-michel
procura mecânico com expe-
riência de amortecedores. veí-
culos pesados. Falar francês e 
português. 

514-617-3305

vende-se
Bistro, gelataria com
grande esplanada. 

Canto muito frequentado
(Côte-des-Neiges / Côte 

St.Catherine). 
Em frente ao Hospital 

Judeu. Negócio bom para 
uma família ou sócios.

paul casullo 514-735-8030

Procura senhora até
60 anos para

futura convivência.
Boa dona de casa

514-588-3571

Aluga-se 51/2 (3qts fechados) en-
trada para máquina de lavar e se-
car. Aquecimento eléctrico. Perto 
de escolas primária e secundária, 
bancos, padaria, clínicas, farmá-
cias. Metro Fabre e Jarry. disponí-
vel para o 1º de Julho.

Sra. maria marques
514-728-1692

Senhora para trabalhar ao balcão, 
que fale francês e inglês.

contactar João (Jean)
514-842-3558

eNcoNTRoS
Senhor de 80 anos, procura se-
nhora entre 60 e 70 anos para 
assunto sério.

450-682-2646

† valdomira dos Santos trindade
26 de maio de 2011

Faleceu em Laval, no dia 26 de Maio de 2011,a 
Senhora Valdomira Dos Santos Trindade viúva 
do Senhor José Trindade.

Deixa na dor seus filhos Maria (René), Lucie 
(André), Marie (Serge) e Denis, seus netos 
Renée, Robert, Chantal, Patrick, Frédéric e 
Romy. Seus bisnetos, seu irmão João Raposo 
(Alda), suas cunhadas Virgínia e Carmélia, 
sobrinhos e sobrinhas, assim como outros 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
grupo Yves légaré alfred dallaire
1350, autoroute 13, laval
514-595-1500
victor marques

O funeral teve lugar no dia 28 de Maio após missa de Corpo presente 
pelas 10 horas, na igreja Nossa Senhora de Fátima em Laval, seguindo 
depois para o cemitério de St-Martin onde foi sepultada.
 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

† maria estrela do couto
27 de Maio de 2011

Faleceu em Laval, no dia 27 de Maio de 2011, 
com 75 anos de idade a Senhora Maria Estrela 
Do Couto natural da Criação, Funais d’Ajuda, 
São Miguel, Açores. Esposa do Senhor 
Deodato Arruda natural de Ribeira Quente.

Deixa na dor seu esposo, seus filhos José 
Luís (Normanda Coelho), Noémia (José 
Maria Peixoto), Delia (Gilles Fournier), Fátima 
(António Soares), Gloria (Serge Beausejour), 
Normenia (Raffelle D’actizia), Maggie e 
Lucy (Michel Marois), seus netos(as), seus 
irmãos(ãs) , seus cunhados(as), sobrinhos, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120 Jean-talon este, montréal
514-277-7778 www.memoria.ca
eduino martins

Missa de Corpo presente teve lugar na igreja Santa Cruz pelas 10 
horas, na segunda-feira 30 de Maio de 2011 e foi sepultada em cripta 
no centro Repos St.François D’Assise. 

A missa do sétimo dia terá lugar, hoje, Quinta-feira 2 de Junho as 
18h30 na igreja Santa Cruz.  
 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Em St-Léonard, grande 4 ½ 
com estacionamento subter-

râneo privado. 
514-728-6831

† manuel maucabelo
1919-2011

Faleceu em Montreal, no dia 29 de maio de 
2011, com 91 anos de idade, Manuel Mauca-
belo, natural de São Miguel, Açores, Portugal, 
esposo de Maria de Lurdes Leite. 
Deixa na dor sua esposa, seus filhos, Huberto, 
Mário, Estrela, Eduarda, Carlos, Eulália e Auré-
liano, cunhados e cunhadas, netos et bisnetos 
assim como restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire memoria
1120, Jean-talon est, montréal
514-277-7778 www.memoria.ca
eduino martins

O funeral sera hoje quarta-feira, 1 de Junho de 2011 às 10 horas, após 
missa de corpo presente, na Igreja Santa-Cruz. Ira sepultada no Cemi-
tério Notre-Dame-Des-Neiges.

A missa do sétimo dia terá lugar, sábado 4 de Junho as 18h30 na igreja 
Santa Cruz.  

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Para férias, apartamento em Vila-
moura. Preço segundo altura do 
ano e tempo de permanência.

011 351 93 431 1475
514-727-3533 até 26 de Junho

Groupe sutton - accès inc.
Agence immobilière
2957 Bélanger E. Montréal QC H1Y 3G4
Esc.: 514.727.7575 Fax: 514.727.9294

maria irene morais
courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

Vimont
Cité de la Santé

Impecável cottage semi-de-
stacado, três quartos, cozinha 
e casa de banho renovadas 

e cave acabada. $265 000.00  

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve

3900 MONSABRÉ
Magnifi co duplex com cozinha
muito moderna, cave acabada,

piscina. $575 000.00

Montreal

VISITA LIVRE
DOMINGO 5 JUNHO

DAS 14H-16H

Colabore com o nosso jornal
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Hélder Dias

f1: O novo “rei “de mónaco  

Que sublime aguarela  nesta chuva de estrelas que 
desfilaram em MONACO. Monte Carlo mais 

parecia um presépio, 
aonde os monolugares 
se destacavam com estas 
beldades que digamos 
de passagem estavam 
lindíssimas! O chei-
ro dos mais creditados 
perfumes, das mais con-
ceituadas companhias, 
faziam-nos esquecer o 
odor do “fuel” deixado 
pelos monolugares. Os 
fabulosos YATES, direi 
melhor, Hotéis Flutuan-
tes, ancorados na mari-
na, faziam-nos esquecer 

uma Europa em crise económica. Mas, e como é evi-
dente, tudo isto faz parte deste Grande Circo mediáti-
co que é ao mesmo tempo a FORMULA 1. Montreal 
é a nossa próxima etapa, o ponto de encontro de mui-
tos milhares de turistas que por esta ocasião aprovei-

tam para nos visitar. No que efectivamente respeita 
a luta  neste campeonato do Mundo 2011, pensamos 
verdadeiramente que Montreal poderá ser o ponto de 
viragem para as equipas que presentemente encostam 
as traseiras ao Red Bull de Sebastian Vettel verdadei-
ro líder deste Mundial
Sebastian Vettel arrancou em primeira posição no 

Mónaco, desta feita, com um pouco de sorte, depois 
de ter aproveitado de um interregno de cerca de 15 
minutos, derivado à  forte batida de Sérgio Perez da 
Sauber. Sérgio despistou-se à saída do túnel  e depois 
de ter beijado  as barreiras de protecção, bateu vio-
lentamente de lado na parede de fibra que protege a 
esquina na chicana do porto. Transportado ao hospi-
tal depois de uma longa  intervenção da equipa mé-
dica, o jovem mexicano, estava consciente e depois 
de ter passado o fim-de-semana internado no mesmo 
Hospital o seu estado de saúde não inspira cuidados 
maiores.
Decepção de Lewis Hamilton ao não conseguir, me-

lhor que um  sétimo lugar na partida, tudo isto deri-
vado ao atraso no recomeço da sessão. Hamilton veio 
cedo para a entrada da pista, esperou, perdeu tempe-

ratura dos pneus,  pois, não tinha as mantas de aque-
cimento e eis a explicação do sétimo lugar na grelha 
de partida. Belíssima prestação de Webber, Fernando 
Alonso, Michael Schumacher e Filipe Massa. 
Domingo, um dia de sol radioso, com uma tempe-

ratura na pista a fazer trabalhar muitíssimo bem estes 
novos pneumáticos, (Pirelli P zero red), super macios 
estreados este fim - de - semana  neste circuito urba-
no  que nem tão pouco parecia o GP do Mónaco. Com 
as novas regras e os pneus que se desgastam mais 
rápido, as corridas monótonas e sem ultrapassagens 
ficaram no passado. Quem não mudou foi o vencedor 
da prova: Sebastian Vettel, da Red Bull, que chegou 
à sua quinta vitória em seis provas. Foi com muito 
sacrifício, já que ele foi pressionado por Fernando 
Alonso e Jenson Button durante quase toda a parte 
final da prova.”Uma vitória incrível e uma corrida 
muito agitada. Tiveram uma partida muito boa, man-
tendo uma boa distância. Jenson,  aproximou-se e ti-
veram um problema na primeira paragem. 
Ficou então mais tempo com os pneus mácios, e, à 

primeira entrada do carro de segurança foi um alí-
vio, pois, foi uma sorte de respirar devido à pres-
são. Sentia que os pneus respondiam bem, mas, foi 
ficando cada vez mais difícil e teve que suportar a 
pressão de quase 20 voltas do Alonso. Seriam seis 
voltas finais muito difíceis, mas, com a entrada  do 
segundo “safety-car”, tiveram  a oportunidade de 
se livrar dos pneus velhos. É bom colocar o nome 
entre os vencedores do Mónaco” sobre o campeona-
to, Vettel ainda mantém a cautela: “Ainda temos um 
longo caminho pela frente, mas claro que começá-
mos a temporada muito bem. Hoje tivemos a sorte 
de vencer novamente e claro há que aproveitar  os 
melhores momentos”.O espanhol da Ferrari terminou 
na segunda  posição, a pouco mais de um segundo 
do alemão, enquanto Button  o inglês, da McLaren, 
completou o pódio, em terceiro. Em luta directa pela 
vitória em Mónaco, Fernando Alonso não apresenta-
va cara de bons amigos após a prova: “É difícil saber 
qual seria o resultado final sem o carro de segurança 
em pista , mas, estava pronto para tentar e dar 100% 
para arrancar  a vitória. Estávamos a equilibrar  bem 
a questão dos pneus, mas  tivemos a bandeira ver-
melha e isso complicou um pouco. Aqui é uma pista 
complicada, pois não há espaço para ultrapassagem, 
e as possibilidades de acidente é de 50% em caso de 
tentativa de ganhar uma posição. Vettel, aliás, foi o 
piloto que mais se beneficiou da bandeira vermelha 
exibida apenas a sete voltas do fim e que provocou 
a interrupção da prova. A decisão foi tomada após o 
acidente envolvendo vários carros no S da Piscina e 
que deixou Jaime Alguersuari e Vitaly Petrov  encos-
tados às bermas de segurança. 
Próximo encontro a 12 de Junho em MONTREAL, 

no GRANDE PRÉMIO do CANADA. Quinta-feira, 
8 de Junho, DIA DAS PORTAS ABERTAS, faça 
uma visita CoMPLETAMEnTE GRATuITA aos 
PIT’S do circuito entre as 9 horas até ao meio-dia 
e quem sabe até nos poderemos encontrar-se, como 
habitualmente A VOZ de PORTUGAL, o vosso jor-
nal da FORMULA 1, estará lá a cobrir este grandioso 
evento.
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Ali Gerba
no Chez Doval
na ultima sexta-feira, tivemos um 

almoço no Restaurante “Chez 
Doval” com o jogador de futebol “Ali 
Gerba” da equipa “Impact” de Montre-
al, juntamente com um dos proprietá-
rios da Carrosserie do Norte. 

Gerba não quis falar sobre o “Impact”, 
nem do treinador Marc Dos Santos, 
mas, entretanto ele é um jovem simpá-
tico e divertido. Só disse que gostava 
muito da comida portuguesa no Chez 
Doval.

Postiga quer entrar 
em 2011/12 a vencer
hélder Postiga é a capa da última 

edição do jornal do Sporting, 
onde afirma querer entrar a ganhar na 
próxima temporada.
“Dinâmica de vitórias desde o arran-

que da temporada”, atira Postiga, que 
atualmente está ao serviço da seleção 
nacional, que vai enfrentar a Noruega 
para a qualificação do Euro’2012.

o novo pavilhão do Sporting co-
meçará a ser construído no 

primeiro semestre de 2012 e o seu 
custo previsto ronda os 13 milhões 
de euros, disse esta segunda-feira à 
agência Lusa Mário Patrício, dire-
tor geral das modalidades do clube.
“O Plano de Pormenor Alvalade XXI 

(PPA) deve ser aprovado em Assem-
bleia Municipal da Câmara entre outu-
bro e novembro, pelo que prevejo que 
o pavilhão, numa estimativa otimista, 
comece a ser construído no primeiro 
semestre de 2012”, disse Mário Patrí-
cio após a reunião pública de escla-
recimento promovida ao fim da tarde 
pela Câmara Municipal de Lisboa 
(CML) no auditório de Alvalade sobre 
esta temática.

O dirigente leonino lembrou que o 
PPA “era para estar aprovado em de-
zembro de 2010” e que o início da 
construção do pavilhão depende tam-
bém do “lançamento do concurso para 
a empreitada e da resposta da empresa 
de construção”, à qual será adjudica-
da a obra, razão pela qual considerou 
uma “utopia afirmar que o pavilhão 
vai estar construído dentro de dois ou 
três anos”.
O próprio Mário Patrício admite, 

agora, que a ideia de finalizar esta obra 
durante o mandato dos atuais órgãos 
sociais “não é um dado adquirido”, 
por condicionalismos que ultrapassam 
o próprio Sporting, embora seja “esse 
o objetivo”.
Quanto ao custo da obra, o dirigente 

leonino avançou com uma verba que 
tem sido apontada em torno dos 13 mi-
lhões de euros, mas advertiu que esta 
estimativa “não é rigorosa”, tendo em 
conta que se está a um do início da em-
preitada.
“Há um ano ninguém imaginava 

que o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) entraria em Portugal. É prefe-
rível fazer as coisas bem feitas, inves-
tir mais tempo no projeto para evitar 
derrapagens e assegurar um controlo 
mais rigoroso”, observou Mário Patrí-
cio, que não quis levantar a ponta do 
véu acerca das fontes de financiamen-
to a que o Sporting vai recorrer para 
construir o pavilhão, as quais “estão a 
cargo do Conselho Diretivo e da área 
comercial”.
Lembrou que a fase de discussão do 

PPA “termina a 02 de junho”, à qual 
se seguirá um período para eventuais 
questões até aquele “ser enviado para 
a Assembleia Municipal em julho”, 
devendo esta pronunciar-se sobre o 
mesmo em setembro, pelo que a sua 

aprovação deverá ocorrer “entre outu-
bro e novembro de 2011”.
Por parte da CML marcou presença 

o arquiteto Duarte Capelo, que deu a 
conhecer detalhes do PPA, nomeada-
mente a localização do pavilhão, que 
será rodeado de um espaço ajardinado 
e não terá parque de estacionamento, 
e o seu enquadramento na área envol-
vente, que disporá de uma alameda, 
um corredor ecológico, passeios ar-
borizados, vários tipos de vegetação 
à superfície, graça a uma área de dre-
nagem subterrânea, entre outras mais-
valias paisagísticas.
Duarte Capelo esclareceu que o pa-

vilhão não terá qualquer parque de 
estacionamento adstrito, por entender 
que não faria sentido “gastar dinheiro 
nessa infraestrutura”, tendo em conta 
a oferta envolvente, “várias vezes su-
perior ao necessário”, nomeadamen-
te dos lugares de estacionamento do 
próprio estádio Alvalade XXI, e a que 
será posta à disposição “no âmbito do 
loteamento e do projeto do interface”.

Construção do novo pavilhão
arranca no primeiro
semestre de 2012

“O Benfica comprou um jogador [Júlio 
César] ao Belenenses por um milhão de 
euros, entregou as respetivas letras e não 
houve intervenção de mais alguém. De-
pois apareceu alguém que tinha 
alegadamente direito a receber 
uma percentagem. Nem sequer 
entendo porque o nome do Ben-
fica foi chamado a esta situa-
ção”, indicou. Quanto ao nome 
de Jorge Jesus estar envolvido 
nesta equação, Vieira foi claro: 
“Temos sempre boas salas para 
receber as pessoas que vão in-
vestigar o Benfica. Nunca ouvi 
falar de pagamentos nem de comissões 
sobre a transferência do Júlio César.”
Quanto a Roberto e ao elevado valor da 

transferência, ideias claras do líder benfi-
quistas: “Foi tudo feito com legalidade. 
No jornalismo atiram as pessoas para a 
lama e sem razão de ser. A Polícia Judi-
ciária foi lá pedir o contrato do Roberto 

Vieira: «mantenho
confiança em jorge jesus»

e nós mostrámos. Está tudo definido, até 
porque o dinheiro deixa rasto. O que é 
mau é que a PJ entenda que existem coi-
sas anormais. Aliás, podiam criar uma 

brigada para investigar todas 
as instituições e as transferên-
cias, especialmente os primei-
ros classificados dos últimos 10 
anos.” Questionado sobre se o 
negócio envolvendo o guardião 
espanhol foi positivo, Vieira 
não desarmou: “Não sei... E 
não sei por quanto será ven-
dido. E os benfiquistas sabem 
que já comprei por 1 milhão e 

vendi por 30 milhões...” “Mantenho a 
confiança em Jesus e espero que a PJ 
investigue. E se ele for constituído argui-
do continuarei a confiar nele e a manter 
toda a confiança no seu trabalho”, atirou 
depois sobre a continuidade de Jesus ao 
leme das águias.
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