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Os direitos das 
mulheres (II)
Augusto Machado

Continuando com o tema anterior, 
diz-se que pela sua natureza, 

os homens são mais duros e têm por 
missão de proteger e tomar conta das 
mulheres. E por que é que são (na sua 
maioria) as mulheres, por esse mundo 
fora, que passam os dias a cuidar dos 
homens?
Se os cérebros masculinos fazem dos 

homens melhores líderes e pessoas 
mais agressivas do que as mulheres, 
por que houve sempre tantas mulhe-
res guerreiras, impetuosas e fortes, 
que lideraram povos poderosos? Eis 
apenas alguns exemplos: Hatshepsut, 
governou o Egipto no século XV a.C. 
e em sua honra ergueram estátuas e 
mandaram construir o templo no Vale 
dos Reis; D. Leonor, no séc. XV foi 
rainha de Portugal e fundou as miseri-
córdias para apoiar os desprotegidos. 
Uma acção beneficente que perdura 
ainda hoje; Antónia Rodrigues, no 
séc. XVI, disfarçada de homem, em-
barcou numa caravela para o Norte de 
África onde aí combateu, manejando 
armas como qualquer homem, comen-
do e dormindo entre os soldados sem 
nunca ser descoberta. Quando regres-
sou à pátria, revelou a sua verdadeira 
identidade, casou e foi recompensada 
pelo rei pelos serviços prestados; Ele-
onor de Aquitânia, entre 1122 e 1204 
reinou sobre um terço do que é hoje 
a França. A sua corte foi um grande 
centro cultural e artístico; Deu-la-Deu 
Martins, no séc. XIV quando Monção 
foi cercada por soldados de Castela, 
combateu heroicamente defendendo o 
castelo, e por fim ordenou que se fi-
zesse pão com a pouca farinha que ha-
via e que fosse lançado aos espanhóis. 
Estes abandonaram o cerco convenci-

Um homem de acção e de palavra

O Senador Leo Housakos fala do Orçamento
Raul Mesquita

Foi com certa surpresa mas com muito 
prazer que troquei impressões com o 

meu amigo Leo Housakos, nomeado se-

nador sob a bandeira do Partido Conser-
vador a 22 de Dezembro do ano fundo.
O contacto estabelecido através do Jornal, 
pressupunha a obtenção de informações 
complementares sobre os aspectos mais 
susceptíveis de interessarem, de modo 
directo, o cidadão de todos os dias, que 
somos todos nós.
E esta forma de estabelecer contacto 

com os grupos étnicos é uma ideia con-
junta com o PM Harper que confiou a 
Leo Housakos, essa responsabilidade. 
Quem é então o novo senador?
Leo Housakos, incumbido pelo Primei-

ro-ministro Stephan Harper como elo de 
ligação com os grupos étnicos da região 
de Montreal, é activamente implicado em 
política e no sector dos negócios desde 
há 25 anos. Até a sua recente nomeação, 
era Vice-Presidente ao Desenvolvimen-

to e Negócios de BPR engenharia, em 
Montreal. A sua experiência no mundo 
dos negócios é variada, incluindo a presi-
dência de Quadvision Internacional, uma 
companhia em que foi co-fundador no 
ano 2000, laborando no campo das co-
municações e planeamentos estratégicos. 
Antes, ele havia sido Vice-presidente de 
Vendas nos Laboratórios Constant en-
tre 1993 e 2000, uma companhia espe-
cializada no desenvolvimento e vendas 
de produtos químicos industriais. A sua 
paixão pela política evidenciou-se mui-
to cedo, tendo apenas 16 anos quando 
se enquadrou na ala juvenil do Partido 
Progressista Conservador e desde então 
agido como militante activo, ao mesmo 
tempo que terminava o seu Bac em Artes 
na Universidade McGill, em 1992. Tra-

Continuação na página 4
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JaNTar dos Namorados
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um jantar dos namorados 
(São Valentim), no dia 14 de Fevereiro, pelas 19h00, na sua sede situada 
no 4170 St-Urbain. Este evento será animado por José Sousa. 
Para mais informações ou reservas contacte: 514-844-2269.

peNsameNTo da semaNa

eFemÉrIdes - 4 de FevereIro

As emoções são intermináveis - quanto mais as exprimimos, mais manei-
ras temos de as dizer”. E.M. Forster (1879 - 1970), escritor britânico. Cátedra de Cultura Portuguesa

dá UM Ciclo de conferências

Na prossecução dos seus já habituais ciclos de confe-
rências culturais, a Cátedra de Cultura Portuguesa 

da Universidade de Montreal, com a direcção do profes-
sor catedrático Dr. Luís de Moura Sobral, apresentou ulti-
mamente uma conferência de Anne-Louise 
G. Fonseca, encarregada de cursos na UM, 
sobre Pedro Alexandrino de Carvalho, e a 
pintura mitológica em Portugal no século 
XVIII. Mas quem foi Pedro Alexandrino de 
Carvalho? Filho de Lázaro de Carvalho e de 
Antónia Maria de Sousa, nasceu em Lisboa 
a 27 de Novembro de 1729 e nesta cidade 
morreu a 27 de Janeiro de 1810. Influencia-
do pelos mestres portugueses da primeira 
metade do século XVIII, Pedro Alexandri-
no iniciou a sua aprendizagem na escola 
romana, onde executou os seus primeiros 
trabalhos no estilo Barroco italiano. Mais 
tarde, foi um dos melhores executantes em 
Portugal do Rococó francês, nos finais desse século.
A maioria das suas obras são de carácter religioso, o que 

lhe valeu o sobrenome de pintor dos frades. 
Sofrendo influências de outros artistas da sua época, 

assim como das obras mitológicas do classicismo, dis-
tinguiu-se porém por uma característica respeitável já 
que, contrariamente a outros artistas desse tempo, Pedro 

Alexandrino apenas se inspirava das obras conhecidas, 
sem nunca as copiar. Existe uma polémica acerca da re-
presentação do nu nos frescos e quadros que se faziam 
nessa época e a sua aceitação ou condenação pelo po-

der considerável que exercia a Igreja cató-
lica.  Todavia os muitos pesquisadores que 
se debruçaram sobre o assunto, ainda não 
conseguiram qualquer explicação plausível. 
Empenhou-se na formação de artistas, já 
que não existia qualquer escola ou acade-
mia que o fizesse e assumiu a reorganização 
da Irmandade de S. Lucas, que se encontra-
va em grande decadência devido aos estra-
gos causados pelo terramoto, e devido ao 
mesmo sismo, realizou trabalhos em várias 
igrejas que após reconstruídas na região de 
Lisboa, assim como noutros locais do país. 
De notar que ele não era apenas pintor pois 
deixou muitas obras de arquitectura e es-

cultura, como, por exemplo: O Pentecostes na Igreja de 
S. Miguel nos Açores. Tempos depois, o intendente Pina 
Manique nomeou-o, juntamente com outras personalida-
des, director da Academia do Nu. Artista profícuo, residiu 
na chamada Quinta do Pintor, uma propriedade na Póvoa 
de S. Adrião e encontra-se sepultado na Igreja de S. José, 
na sua terra natal: Lisboa.

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

dos de que havia fartura e que os sitiados resistiriam por 
tempo infinito; Joana d’Arc, vestida com roupas de ho-
mem, comandou o exército que 1429 libertou a cidade 
francesa de Orleães do jugo inglês. Passado algum tem-
po, foi acusada, injustamente, de bruxaria e queimada 
viva numa fogueira; Phoolan Devi, na década de 1980 
liderou grupos que lutavam pelos direitos das mulheres 
e pelas castas mais baixas na Índia e por isso passou 
onze anos encarcerada como prisioneira política.
Não é necessário ser um Einstein para se perceber que 

as mulheres  e os homens são diferentes para que os 
humanos possam procriar, como, aliás, acontece com 
outros seres vivos, em que há machos e fêmeas pela 
mesma razão. Mas fazer julgamentos e tirar conclusões 
unicamente a partir das diferenças entre o corpo femi-
nino e o masculino é demasiado simples e leva, muitas 
vezes, a deduções erradas.

Os direitos das mulheres (II)
Por volta do ano 4000 a.C., os homens começaram a 

sobrepor-se às mulheres, forçando-as a ocupar um lugar 
secundário na sociedade. Foi assim que começou o «pa-
triarcado» - o mundo dominado pelos homens que hoje 
conhecemos. No tempo da maioria das grandes civiliza-
ções antigas já os homens tinham limitado as vidas das 
mulheres em muitos aspectos. No antigo Egipto, poucos 
trabalhos de destaque ou cargos de poder estavam ao al-
cance das mulheres; Os Romanos mataram tantas rapari-
gas à nascença (porque preferiam rapazes) que acabaram 
por se debater com um problema de falta de esposas; as 
mulheres de Atenas – tal como os escravos – não faziam 
parte do grupo de «cidadãos». Reparem como ainda hoje 
os casamentos tradicionais em alguns países, a noiva «é 
dada» ao noivo e com dote, uma certa quantia de dinheiro 
ou direitos de propriedade. Continua na próxima edição

Continuação da página 1

1799. Nascimento de Almeida Garrett, no Porto, a quem é dado o nome 
de João Baptista da Silva Leitão. Só mais tarde acrescentará os apelidos 
pelos quais será conhecido.
1844. Revolta de Torres Novas, de inspiração Setembrista, contra o gover-
no de Costa Cabral, que falha por falta de apoio popular e do exército.
1881. Nascimento do Professor e Poeta João de Barros.
1904. 1. Um grande número de trabalhadores portuários e metalúrgicos 
junta-se ao movimento grevista dos metalúrgicos, começado em 7 de De-
zembro do ano anterior. O movimento fracassa completamente. 2. Tem 
início a Guerra Russo-Japonesa.
1945. Começa a Conferência de Ialta, na Crimeia, no Sul da antiga União 
Soviética. Estaline, Roosevelt e Churchill discutem a rendição incondicio-
nal da Alemanha.
1961. Tem início a Guerra de Libertação de Angola, com o ataque do MPLA 
à Casa de Reclusão Militar, ao quartel da PSP e à delegação da Emissora 
Nacional em Luanda e da UPA no Norte da província.
1982. O PCP apresenta na Assembleia da República três projectos de di-
plomas: protecção e defesa da maternidade, garantia do direito ao plane-
amento familiar e educação sexual, interrupção voluntária da gravidez. O 
conselho permanente do Episcopado Português criticará o projecto sobre 
o aborto no dia 8 de Fevereiro. A Lei de do Aborto será aprovada em 14 de 
Fevereiro de 1984.

assembleIa-Geral exTraordINÁrIa
O Sport Montreal e Benfica comunica a todos os sócios a realização de 
uma assembleia-geral extraordinária no domingo 22 de Fevereiro de 2009 
pelas 18h00 para a eleição dos novos corpos gerentes deste clube. Pedi-
mos a participação de todos os benfiquistas para o bem do nosso clube.

seGUNda aNToloGIa do GrÉmIo
lITerÁrIo de líNGUa porTUGUesa 2009
É com grande prazer que divulgamos que as incrições para a Segunda An-
tologia do Grémio Literário da Língua Portuguesa estão abertas  a todos os 
escritores de países lusófonos em todo o Canadá. O propósito que norteia 
o concurso para a participação na publicação da Segunda Antologia do 
Grémio Literário de Língua Portuguesa incentivar e revelar talentos literá-
rios de países lusófonos residentes em todo o Canadá. A Primeira Antolo-
gia publicada em 2008 foi um sucesso de uniões de autores, dai que nos 
leva a acreditar que a Segunda Antologia. Desta forma, e dando continui-
dade aos nossos objectivos literarios, o GRÉMIO LITERÁRIO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA, promove um concurso para a participação de autores que 
connosco queiram celebrar a criatividade da literatura infantil portuguesa. 
Seguem-se os regulamentos.
 Idalina Da Silva, Presidente do Grémio Literário de Língua Portuguesa 

REGULAMENTOS DA ANTOLOGIA - 2009
1. Antologia escrita em português para crianças entre 6 e 12 anos. 2. Ins-
crição aberta a todos os escritores de países lusofonos que apresentem 
textos dirigidos a leitores entre 6 e 12 anos. 3. Trabalhos elaborados em 
Língua Portuguesa com temas em formato de : Contos, poemas, e prosas. 
4. Não há restrição de idade para os participantes da Antologia.
5. Os artigos têm de ser apropriados á idade das  crianças  sem denomi-
nação política ou religiosa. 6. Cada autor poderá participar apenas com 
mínimo de cinco (5) páginas, e máximo de vinte (20) páginas por escritor 
e cada página não deverá conter mais do que 30 linhas, no estilo de “font” 
“Arial” do tamanho 12 pt.  7. Os escritores participantes têm de ser sócios 
do Grémio Literário (cota anual de $30.00).  8. Todo o produto da venda da 
antologia reverterá a favor do Grémio Literário para futuros concursos. 9. 
Os trabalhos a submeter deverão ser dactilografados ou digitalizados. Tra-
balhos enviados escritos à mão, não serão aceites. 10. Uma cópia dos tra-
balhos submetidos com o formato de Ms Word deverá ser enviada em ane-
xo pelo correio ELECTRÓNICO. 11. Os trabalhos submetidos não serão 
devolvidos. 12. Os trabalhos submetidos serão apreciados por um comité e 
nem todos poderão ser seleccionados para inclusão na antologia. 13. Cabe 
à direcção do Grémio Literário criar um comité para a apreciação dos tra-
balhos. 14. Os patrocinadores e colaboradores do Grémio serão reconhe-
cidos na própria publicação. 15. A antologia será publicada em 2009, com 
data a determinar. 16. Os trabalhos devem ser submetidos até ao dia dia 31 
de Março de 2009, e enviados para o seguinte endereço: GRÉMIO LITE-
RÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 1485 Lakeshore Rd. E, Mississauga, 
Ontario, L5E 3G2, Canada, e para o corrreio electronico: idalinamdasilva@
hotmail.com. Mais informações através do telefones 647.302.4607.

Silva, Langelier
& Pereira Inc.

Assurances Pierre G. Séguin Inc.

Seguros e serviços fi nanceiros
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Orçamento federal: Cinco anos no vermelho

A partir do ano em curso, as finanças públicas federais 
mergulharão no vermelho até 2013-2014, de acordo 
com as novas projecções, muito cuidadosas, de Ottawa. 
Contrariamente ao que afirmava ainda em Novembro 
o ministro das Finanças, Jim Flaherty, o presente 
exercício, que terminará a 31 de Março, deveria saldar-
se por um ligeiro défice de 1,1 mil milhões, um primeiro 
em 12 anos. Resulta sobretudo dos riscos acrescidos 
sobre os rendimentos para os três últimos meses do 
exercício em curso e, em menor escala, a entrada em 
vigor a 1 Janeiro das baixas de impostos. Os orçamentos 
dos dois anos seguintes serão muito piores, devido aos 
efeitos negativos do decrescimento presente sobre os 
rendimentos e despesas acrescidas anunciadas a semana 

passada, para relançar a economia. Consequentemente, 
Ottawa prevê um défice de 33,7 mil milhões em 2009-
2010. O ano seguinte será também deficitário, com uma 
falta a ganhar prevista de 29,8 mil milhões. As finanças 
públicas deveriam rapidamente rectificar-se a seguir, com 
o regresso do crescimento, estimulado pelas despesas do 
Estado. Sem as medidas de reactivação anunciadas, o 
orçamento federal teria mesmo assim mergulhado para 
um défice de 15,7 mil milhões em 2009-2010 e 14,3 
mil milhões no ano seguinte. O regresso ao verde ter-
se-ia produzido apenas em 2013-2014, supondo-se que 
o governo teria permitido um regresso bastante rápido 
ao crescimento. Este será muito forte a partir de 2011, 
prevê Ottawa.

Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com
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PRIX QUÉBÉCOIS DE LA CITOYENNETÉ 2009
Vous avez réalisé des activités qui ont favorisé le rapprochement interculturel?

Vous avez fait des gestes concrets pour contrer le racisme ou la discrimination?

Vous avez mis en place des mesures d’accès à l’égalité en emploi ou des mesures d’accueil,
d’intégration et de promotion de la diversité en milieu de travail?

Devenez l’un des prochains lauréats 
des Prix québécois de la citoyenneté!

Vous avez jusqu’au 27 février pour vous inscrire 
dans l’une ou l’autre des catégories suivantes :

Pour les personnes et les organismes à but non lucratif
Le PRIX JACQUES-COUTURE
Le PRIX ANNE-GREENUP
Des bourses de 1 000 $ et de 2 500 $ 
seront remises aux lauréats

Pour les entreprises et les organismes privés, 
publics et parapublics
Le PRIX MAURICE-POLLACK 

Pour souligner l’apport exceptionnel d’une personne 
issue des communautés culturelles au développement 
de la société québécoise
Le PRIX CHARLES-BIDDLE

Renseignements et formulaires : 
www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca

ou contactez-nous au :
514 873-1627 
1 866 817-9850 (sans frais) LAURÉATS 2008

La ville de Gatineau 
M. Masoud Farzaneh

M. Mudi Wa Mbuji Kabeya
M. Mohamed Nazih Soulami

Momentum Technologies inc. 
PROMIS (Promotion – Intégration – Société nouvelle)
Le Centre de recherche-action sur les relations raciales

Comissão Municipal 
chumba hotéis de 
charme
AComissão Municipal de Habitação chumbou o pro-

jecto da autarquia que visa a reabilitação e alienação 
de seis edifícios da cidade, cinco dos quais palácios, com 
o objectivo de os transformar em hotéis de charme.Ape-
sar de esta ser a posição da comissão, a decisão final foi 
tomada, em Assembleia Municipal. “A Comissão duvida 
se, de facto, não pode ser dado outro fim para aquele va-
lioso património, algum do qual já alvo de recuperação 
custeada pela autarquia, como por exemplo a cedência 
a instituições, mas mantendo a câmara a propriedade”, 
disse à Lusa o presidente da comissão, Pedro Portugal. O 
projecto “Lisboa, capital do charme” consiste na alienação 
de seis edifícios do património municipal. Em causa está 
uma base global de licitação de 12,7 milhões de euros e 
os seguintes edifícios o Palácio do Machadinho, o Palá-
cio Braancamp, o Palácio do Benagazil, o Palácio Pancas 
Palha, o Palácio do Visconde do Rio Seco e o edifício do 
Passo da Procissão do Senhor dos Passos da Graça. Para 
Pedro Portugal, “no projecto apresentado não é vedada 
por completo a utilização daquele património para outro 
fim que não os hotéis de charme”. 
Embora o projecto vise, segundo a câmara, “promover a 

cidade como destino turístico de qualidade”, a comissão 
tem dúvidas sobre se a conjuntura económica actual é fa-
vorável à alienação de património, uma situação “irrever-
sível para a autarquia”. Segundo Pedro Portugal, o parecer 
da comissão foi dado “por unanimidade, numa reunião 
onde estiveram presentes os representantes de todos os 
partidos”. Contudo, contactada pelo METRO, fonte próxi-
ma do presidente da câmara, António Costa, adiantou que 
a decisão “não foi tomada por unanimidade”.

Mau tempo veio para ficar
Omau tempo vai manter-se durante a 

semana, com maior intensidade na 
quarta-feira. De acordo com o Instituto 
Nacional de Meteorologia, hoje e terça as 
condições aligeiram-se em comparação 
com o que se verificou este fim-de-sema-
na, mas quarta regressa o vento forte e a 
queda de neve.
Ontem, a Protecção Civil decidiu alar-

gar o alerta amarelo em todo o país até às 
9 horas de hoje e até às 12 horas no distri-
to de Faro. São, por isso, esperados des-
lizamentos de terras e inundações, gelo e 
neve nas estradas e danos em estruturas 
montadas. Foi este o cenário de sábado 
e domingo. As chuvadas e ventos fortes 
provocaram queda de árvores e pequenas 
inundações um pouco por todo o país. Ao 
final da tarde de segunda-feira, o balanço 
dos estragos feitos pelo tempo, desde as 
00h00 de sábado, assinalava 229 árvores 
caídas, 127 inundações e 25 deslizamen-
tos de terra.
Ao todo, foram cortadas 19 estradas e 

outras 12 foram condicionadas, sendo 
Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guar-
da, Lisboa, Vila Real, Viseu e Faro as zo-
nas mais afectadas. 
Só nos distritos de Coimbra e Santarém 

registaram-se, respectivamente, 38 e 60 
ocorrências de quedas de árvores, que 
não causaram danos materiais nem pes-
soais. Viaturas danificadas No Algarve, 
chuva e vento provocaram 43 quedas de 

árvores, sete veículos danificados e algu-
mas inundações.
Contudo, não se registaram vítimas. 

Além das árvores, as rajadas de vento 
entre os 70 e 90 quilómetros/ho ra pro-
vocaram ainda a queda de 18 estruturas 
em toda a região. “Na ria Formosa hou-
ve ainda oito ocorrências de pequenas 
embarcações que afundaram e estão a 

ser identificadas e houve um iate de oito 
metros que está encalhado em Tavira, 
onde também três pequenas embarcações 
afundaram”, acrescentou o comandante 
da zona marítima do Sul, Reis Ágoas.
Na região de Lisboa, a forte ondulação 

do mar obrigou na madrugada de domin-
go ao corte do troço entre a Torre e Santo 
Amaro de Oeiras da Avenida Marginal. 
Em apenas seis horas, entre sábado e 
domingo, os Sapadores de Lisboa aten-
deram 104 pedidos de socorro, incluindo 
40 inundações em edifícios e quatro na 
via pública.

URGÊNCIAS E
CONSULTAS MAIS CARAS
As taxas moderadoras de 
consultas, urgências e ac-
tos médicos em hospitais e 
centros de saúde estão mais 
caras desde domingo. Só as 
cirurgias ambulatórias ficaram 
mais baratas. As consultas 
nos hospitais centrais e dis-
tritais sobem assim dez cên-
timos.

URÂNIO
Os antigos trabalhadores da 
extinta Empresa Nacional de 
Urânio realizam no próximo 
domingo uma “marcha” entre 
a Urgeiriça e a Cunha Baixa 
em protesto pelo “contínuo 
adiamento” da satisfação 
das suas reivindicações.

AUTÁRQUICAS
A Câmara não quer que se 
faça propaganda eleitoral no 
Marquês de Pombal, Terreiro 
do Paço, Rossio, Praça do 
Município e Restauradores, 
revelou Sá Fernandes. O 
vereador do pelouro do Espa-
ço Público disse ainda, no final 
da reunião de sexta-feira com 
representantes do PS, PSD, 
PCP, BE e CDS-PP, que quer 
limitar o tamanho dos cartazes 
noutras zonas da capital.

COLABORE COM
O NOSSO JORNAL
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calhaus com olhos...
raul mesquita

O Compêndio de Geografia diz-nos que o 
relevo terrestre tem origem, ao mesmo tem-
po, nos movimentos orogénicos e na erosão 
e sedimentação de materiais arrancados a 
esses mesmos relevos. A essa sucessão de 
transformações— Orogénese— erosão— 
sedimentação— Orogénese dá-se o nome 
de Ciclo Geológico. O território português, de 
Norte a Sul e de Este a Oeste, à parte os ar-
quipélagos — que são, como sabido, de ori-
gem vulcânica, — é constituído por diversos ti-
pos de rochas que há muitos milhões de anos, 
foram formadas pela deposição de materiais 
erodidos da primitiva crusta da Terra havendo, 
todavia, rochas muito mais recentes e outras 
ainda em formação. É, assim, através da des-
coberta dos fósseis e dos métodos de datação 
absoluta que é possível saber a idade das ro-
chas. Rochas ou calhaus. No assunto princi-
pal deste alinhado de palavras, há para todos 
os gostos. E, como nos casos que tenho para 
vos contar, onde, referindo-me a seres irrele-
vantes há qualquer coisa de irracional, torna-
se evidente que para além da geologia, deve-
rei considerar também a zoologia... Ora fazer 
jornais comporta riscos. De vários tipos. E dos 
que mais assustam são as gralhas. Esse tipo 
de diabrura tipográfica que muitas vezes, ape-
sar do maior cuidado que se empregue numa 
revisão, acaba sempre por nos fantasmear. 
Aconteceu numa das nossas últimas edições. 
A hora da transmissão dum jogo de futebol 
que foi indicada, estava errada. Ora, nada 
melhor para um craque do chamado despor-
to rei, aparentemente pouco alfabetizado por 
praticar um Português buçal, poder mostrar os 
seus conhecimentos das coisas da bola que, 
nisso, ele sabichão! Não interessa saber como 
o Mundo roda. Isso será secundário, porém, 
horário futebolístico, isso, ele não perdoa. E 
então, zás, o senhor, que não se identificou 
mas sabemos de quem se trata, morando ali 
para os lados de Rosemont, pegou no telefo-
ne e deixou esta mensagem no Jornal: “Vocês 
são uma cambada de imbeciles (sic)! Alguma 
vez viram jogos às 11 da noite? Se não sabem 
o que escrever não contem mentiras...”. Acon-
tece que os “imbeciles”— como diz o sabichão 
da época da pedra lascada, pela falta de civis-
mo demonstrada— esforçam-se, ultrapassan-
do diversas dificuldades, a pôr em circulação 
todas as quartas-feiras, impreterivelmente, um 
jornal que lhe chega às mãos gratuitamente 
já que, se tivesse que pagar uns míseros 25 
cêntimos, possivelmente não pegaria nele. 
Mas de borla..ah, sempre enxerga o cabeça-
lho e a página da bola!! Outro exemplo desta 
saga de integristas arruaceiros encontra-se 
em Laval. Pela segunda vez assisti a cenas 
desagradáveis em assembleias públicas, por 
parte duma senhora para quem as missas 
são o máximo do conhecimento, do saber, da 
inteligência, da vida “quoi”! Tudo pela igreja, 
nada contra a igreja! É o seu lema. E quem 
educadamente, como tive ocasião de consta-
tar, puser uma inofensiva questão relacionada 
com o funcionamento do templo integrado no 
Centro Comunitário ou apontar uma correcção 
que pensa dever ser feita, ela sobressalta-se 
na plateia, agita-se, monta nos seus estribos, 
espuma, refila, provoca, barafusta e insulta. 
Tanta ignorância junta torna-se confrangedor. 
Mesmo se no seu caso e a fim de evitar pro-
váveis descalabros futuros, a Associação po-
derá, — se assim o entender— expulsá-la do 
seu seio, retirando-lhe a carta de membro e 
os privilégios que a acompanham, não deixo 
de me interpelar sobre este tipo de gente que 
ainda temos no meio português. É desolador. 
Tanta brejeirice amórfica. Figuras de outros 
tempos, remotos, quase das cavernas, e en-
tão, por analogia, penso no Mostrengo da 
Mensagem de Fernando Pessoa, esse amon-
toado de rochas no Cabo das Tormentas, que 
nas sombras da noite fantasmagorizavam os 
nossos marinheiros da Índia, que nelas viam 
monstros marinhos de grandes olhos vorazes 
e cabelos hirsutos que engoliam as frágeis 
naus. Fantasias assustadoras próprias da 
ignorância da época. Mas foi assim, desse 
modo, que se formaram em certos espíritos, 
novas rochas, novos pedregulhos, novos ca-
lhaus. Os tais calhaus com olhos...

balhou no Ministério do Multiculturalismo 
com Gerry Weiner.  Na continuação da sua 
implicação social e comunitária, Leo ser-
viu durante dois anos como Vice-presiden-
te para as Questões Nacionais do Congres-
so Helénico do Québec, entre 1998 e 2000. 
Tendo anteriormente co-fundado, em 1993, 
a Câmara Helénica do Comércio, uma or-
ganização dedicada ao desenvolvimento 
das oportunidades de negócios actuando 
na grande região de Montreal, membro da 
Câmara de Comércio do Grande Montre-
al, o seu trabalho com esta organização, 
permitiu a Leo Housakos a oportunidade 
de se ocupar de questões municipais o 
que consequentemente, o levou a ser en-
tre 2001 e 2002, conselheiro do Presidente 
da Câmara de Montreal, Gerald Tremblay. 
Constante na sua paixão pela política, apre-
sentou-se em 2000, pela Aliança Canadia-
na, na circunscrição de Laval Oeste, zona 
onde vive há vinte anos. A sua experiência 
política incluiu a presidência da comissão 
de angariação de fundos para a Acção De-
mocrática do Québec, demonstrando um 
equilíbrio definido a todos os níveis da 
política canadiana em geral. As suas apti-
dões no mundo dos negócios, na política e 
a sua acção no sócio comunitário, levaram 
à sua nomeação, em 2007, ao Conselho de 
Directores da Via Rail, onde serviu os in-
teresses de todos os canadianos até 2008. 
O senador Leo Housakos é casado com 
Demi Papapanagiotou e tem dois filhos, 
Peter e Tasso. Com 41 anos de idade, é o 
terceiro indivíduo mais jovem na história 
do Senado canadiano. Abordemos agora, 
a razão principal da nossa conversação. O 
Orçamento Federal depositado na Câmara 

Um homem de acção e de palavra
o Senador leo Housakos fala do orçamento

dos Comuns. Salientamos alguns dos ele-
mentos que contribuirão, não a eliminar de 
imediato a crise actual, mas a suavizá-la, 
procurando um maior equilíbrio da dramá-
tica situação que se atravessa. Devemos ter 
em conta de que a economia canadiana de-
pende em grande parte, talvez mesmo na 
ordem dos 80%, da economia americana. 
Por isso, torna-se impossível não sermos 
implicados pela crise, que é mundial, não 
esqueçamos, mesmo se o Canadá con-
seguiu até agora, um maior controlo que 
a grande maioria dos países. O Plano de 
acção económica repousa sobre três gran-
des princípios: Rapidez. O Canadá está 
em recessão presentemente e as medidas 
de suporte à economia devem começar no 
interior dos próximos 120 dia para serem 
verdadeiramente eficazes. Objectivos. As 
medidas destinadas às empresas e às famí-
lias canadianas que conhecem as maiores 
dificuldades são as que farão aumentar o 
número de empregabilidade e de produção 
no país. Temporário. O Plano de acção 
económica deve cessar progressivamen-
te logo que a economia se restabelecer, a 
fim de evitar défices estruturais. Este plano 
injectará cerca de 30 biliões de dólares na 
economia canadiana ou seja, 1,9% do PIB 
do país, e criará ou manterá, cerca de 190 
mil empregos no Canadá. Assim, e em re-
sumo, 8,3 biliões serão investidos na estra-
tégia de transição e aquisição de competên-
cias, acordando um apoio suplementar aos 
que tenham perdido o seu emprego bem 
como bonificando a “chomage” e injec-
tando fundos adicionais para a formação e 
desenvolvimento de competências. Traba-
lhadores com mais formação, mais compe-

Continuação da página 1
tentes, terão mais facilidade de encontrar 
melhores empregos. A fim de estimular 
mais ainda a economia, estão previstas re-
duções de impostos na ordem de 20 biliões 
para 2008/09. O Governo prevê utilizar 7,8 
biliões de dólares a fim de construir habita-
ções de qualidade, estimular a construção 
e encorajar o acesso à propriedade. Estão 
incluídas as medidas a renovação domici-
liária, renovação energética, nos investi-
mentos em habitações sociais, para ajudar 
os menos favorecidos, os idosos e autóc-
tones. O Orçamento prevê 12 biliões para 
infra-estruturas, como estradas, pontes e as 
ligadas à energia limpa, assim que o aces-
so a internet alta velocidade e os dossiers 
de saúde electrónica de Este a Oeste do 
país. Igualmente previsto o investimento 
de 7,5 biliões para os sectores, as regiões 
e as colectividades mais afectadas pela 
crise, prevendo uma ajuda objectiva para 
os sectores do automóvel, da fabricação, 
sector florestal e financiamento de novas 
tecnologias de energia limpa. Várias ou-
tras medidas fazem parte deste Orçamento 
visando a ajuda à famílias e às empresas, 
beneficiando e protegendo a nossa avan-
tajem financeira. Incluiu também ajudas 
substanciais às municipalidades para so-
lucionar problemas de esgotos, condutas 
de água e revitalização dos bairros. A lis-
ta é longa. Toca em todos os domínios da 
sociedade. Prima portanto a preocupação 
de ajudar todos os sectores da vida cana-
diana, com medidas úteis e eficazes, a fim 
de restabelecer a curto prazo a economia 
canadiana. Espera-se a boa colaboração de 
todos e confiemos no Governo. Os dados 
estão lançados.

SHDM: Quebeque 
espera o relatório 
do verificador
A ministra dos Negócios municipais e 

das Regiões, Nathalie Normandeau, 
espera a saída do relatório do verificador 
geral da Cidade de Montreal, antes de de-
cidir se decretará ou não um inquérito so-
bre a Sociedade de habitação e desenvol-
vimento de Montreal (SHDM), como lhe 
pede o chefe da oposição oficial da Cidade, 
Benoit Labonté. O chefe de Visão Montre-
al, escreveu a 21 de Janeiro à ministra para 
pedir um inquérito sobre as transacções fei-
tas pela SHDM em 2007 e 2008 e sobre as 
actividades do advogado Mario Paul-Hus, 
do gabinete Fasken Dumoulin Martineau, 
e sobres as do ex-director-geral da SHDM, 
Martial Fillion, neste processo. O senhor 
Labonté quer que “a luz seja feita”. No 
entanto, a ministra Normandeau considera 
que é demasiado cedo para se arriscar sobre 
a pista dum inquérito.

fracos aumentos 
de aluguer 
recomendados
A Empresa pública do alojamento, publi-

cou as suas recomendações quanto aos 
parâmetros de aumento dos alugueres em 
2009 no Quebeque. Mais uma vez, a Em-
presa pública precisa que trata-se de critérios 
para estabelecer uma base de discussão, não 
de uma recomendação uniforme que se diri-
ge a todos. O contexto pode variar imensa-
mente de acordo com as especificidades de 
cada edifício, recorda, através de comuni-
cado. Assim, a Empresa pública estabelece 
um aumento possível de 0,6 % para os aloja-
mentos não aquecidos. Para os alojamentos 
aquecidos à electricidade pelo proprietário, 
sugere 0,8%. Para estes mesmos alojamen-
tos, aquecidos ao gás pelo proprietário, pro-
põe 1,8%; e ao combustível, 5,1%. Para o 
montante exacto do aumento admissível, 
encontrará um formulário no http://www.
rdl.gouv.qc.ca/fr/calcul/calcul.asp 

Dois deputados 
liberais rejeitarão 
o orçamento
Descontentes do destino reservado 

à sua província, dois deputados li-
berais da Terra-Nova propõem-se votar 
contra o orçamento do ministro Flaherty. 
Eles quebrariam assim a linha do partido 
e colocam Michael Ignatieff no embara-
ço. Fazendo eco às queixas do primeiro-
ministro da Terra-Nova, Danny Willia-
ms, muito crítico em relação ao governo 
Harper, os deputados Judy Foote e Scott 
Andrews, têm anunciado em diferentes 
meios de comunicação social que, se 
as mudanças oferecidas na fórmula de 
perequação fossem mantidas no actual 
Orçamento, votariam contra. Os eleitos 
de Terra-Nova consideram que o cálcu-
lo proposto faria perder à sua província 
cerca de 1,5 mil milhões de dólares em 
três anos.

artigo sobre ignatieff no New York Times
Michael Ignatieff chamou a atenção 

do diário New York Times, que lhe 
consagrou um artigo elogioso na sua edi-
ção de domingo, que o descreveu como 
um intelectual que espera nos corredores 
antes de tomar o poder. O jornalista Eric 
Konigsberg escreveu que a ascensão do 
chefe do Partido liberal federal coloca o 
Canadá no limiar de um momento pouco 
comum, um regresso, em certa medida, à 
época de Pierre Elliot Trudeau. O artigo 

evoca a educação pouco corrente e a su-
bida de Ignatieff, em três anos apenas de 
vida política. “O seu pai, George Ignatieff, 
era um diplomata canadiano, e o seu avô e 
bisavô eram Condes, que foram ministros 
no governo czarista”, lê-se também no ar-
tigo. “O irmão da sua mãe, George Grant, 
era um filósofo político conhecido”. O ar-
tigo foi publicado na primeira página da 
secção “Moda e Estilo”. No plano políti-
co, o jornalista do New York Times avan-

ça que as posições do senhor Ignatieff são 
diametralmente opostas às do presidente 
dos Estados Unidos. O diário recorda no-
meadamente que o chefe liberal apoiou a 
guerra no Iraque. O artigo do New York 
Times menciona igualmente que o pró-
ximo livro de Ignatieff, que aparecerá no 
fim de Abril, falará de uma preocupação 
compartilhada no Canadá, seja a relação 
com os Estados Unidos, país onde viveu 
durante cinco anos.
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Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Surpreenda os seus familiares e prepare-
lhes um jantar especial. É uma óptima forma de demonstrar 
o seu amor e carinho. Saúde: Possíveis dores abdominais.
Dinheiro: O nervosismo tomará conta de si quando lhe de-

legarem uma tarefa importante. Não se enerve com problemas que não 
lhe dizem respeito. Alheie-se do que se passa à sua volta e dedique-se 
ao seu trabalho.
Número da Sorte: 53 Números da Semana: 45, 41, 4, 7, 18, 19

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Ne-
gociação Difícil. Amor: Evite descontrolar-se e fazer cenas 
de ciúmes. Procure uma nova amizade, pois sentirá necessi-
dade de uma lufada de novas ideias na sua vida.

Saúde: O seu estômago estará particularmente sensível e é possível 
que venha a ter problemas.
Dinheiro: Cuide dos seus negócios o melhor que conseguir.  
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 2, 23, 12, 14, 19, 8

Carta Dominante: Mundo, que significa Fertilidade. Amor:
É possível que corra o risco de se magoar ao revelar os seus 
sentimentos de uma forma intempestiva. Saúde: Procure 
manter a calma e relaxe. Dinheiro: Durante esta semana 

exigir-lhe-ão muita diplomacia e paciência. Vai receber um convite fantás-
tico e inesperado que o vai levar a sentir-se bafejado pela sorte.
Número da Sorte: 21 Números da Semana: 5, 6, 4, 45, 41, 44

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Aceite os defeitos dos outros e lembre-se que nin-
guém é perfeito. Não se deixe influenciar pelas opiniões que 
os seus amigos têm da sua cara-metade. Tire as suas pró-

prias conclusões. Saúde: Procure ser mais consciencioso e responsável.  
Dinheiro: Evite gastar dinheiro com objectos inúteis e dispendiosos.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 8, 4, 1, 2, 5, 6

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. 
Amor: Surpreenda o seu amor com uma noite muito espe-
cial.Saúde: Não deixe que nada perturbe a sua paz. Comece 
o seu dia com uma caminhada. Vai sentir-se bem-disposto 

para enfrentar o dia-a-dia. Dinheiro: Procure ser directo e objectivo na 
apresentação dos seus projectos.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 10, 20, 30, 40, 5, 6

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Ines-
perada. Amor: Não tenha limites quando o assunto é amor. 
Ultrapasse todas as barreiras e entregue-se à paixão.
Saúde: Procure estar mais atento às exigências do seu or-
ganismo. Dinheiro: O seu orçamento semanal permitir-lhe-á 

fazer uma pequena extravagância.
Número da Sorte: 56 Números da Semana: 8, 7, 41, 45, 40, 3

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Aja correctamente com um amigo a quem involun-
tariamente prejudicou. Peça desculpas e tente remediar a 
situação.
Saúde: Não abuse do tempo que passa de pé, pois pode ser 

prejudicial para o seu sistema circulatório.
Dinheiro: Procure ser sincero com um colega pouco dotado para o tra-
balho que está a desempenhar.
Número da Sorte: 11 Números da Semana: 23, 9, 14, 15, 12, 10

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportu-
nidades. Amor: É possível que se sinta um pouco deprimido 
e desmotivado, o que poderá causar algumas desavenças 
com o seu par. Mais tarde ou mais cedo terá domínio sobre 

as situações que agora o preocupam. Saúde: Não se deixe abater por 
uma notícia menos agradável sobre a saúde de alguém muito próximo. 
Mantenha a calma e disponibilize-se para ajudar.
Dinheiro: Demonstre a sua competência e profissionalismo.
Número da Sorte: 24 Números da Semana: 7, 8, 4, 10, 12, 11

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Mudança radical na sua vida afectiva. Saiba acom-
panhar o evoluir dos acontecimentos. Cuidado com as rela-
ções ambíguas. Seja fiel. Saúde: Procure passar o dia des-
cansado e evite preocupações profissionais. Dinheiro: A

semana promete ser muito equilibrada a nível profissional e económico.
Número da Sorte: 55 Números da Semana: 9, 6, 3, 7, 4, 1

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Evite arranjar problemas para si e para aqueles que 
lhe estão próximos. Saúde: Pense um pouco mais em si e 
dedique uma parte do seu dia a cuidar do seu bem-estar 
físico e psicológico.  Dinheiro: Seja prudente e tente dar o 

melhor num emprego novo. Deve ser mais racional do que emocional. O 
seu trabalho exigirá toda a sua concentração.
Número da Sorte: 69 Números da Semana: 41, 36, 17, 25, 12, 5

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Es-
tudo e Mistério. Amor: Seja persistente e não desista de 
conquistar o amor da sua vida. Deixe as suas preocupa-
ções de lado e invista numa noite romântica com o seu par.
Saúde: Poderá sentir-se triste e deprimido e por isso sen-

tirá necessidade de estar na companhia dos seus amigos. Dinheiro: As 
condições são favoráveis ao investimento.
Número da Sorte: 2 Números da Semana: 40, 35, 16, 22, 10, 4

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Seja moderado e controle o seu arrebatamento. Vida 
social bastante agitada. Não terá mãos a medir para tantas 
solicitações. Evite deixar para trás alguém muito especial.
Saúde: Hoje poderá ser dominado pelo nervosismo e pela 

ansiedade.
Dinheiro: É possível que seja repreendido por um erro que cometeu. 
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 4, 7, 10, 11, 25, 3

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Viver com o “cancro”

Ocancro da mama é o cancro 
mais comum nas mulheres 

e a sua incidência está a crescer 
gradualmente. A incidência nas 
mulheres de raça branca é um 
pouco maior do que nas mulheres 
de raça negra. O diagnóstico de 
um cancro é geralmente acompa-

nhado de medo, angústia e desespero, que envolvem não 
só o doente, mas toda a família e os amigos, fortificando 
cicatrizes e superstições sociais. Hoje em dia, com os 
grandes avanços feitos no campo da Medicina, nomea-
damente com o crescente desenvolvimento das terapêu-
ticas anti neoplásicas (quimioterapia, cirurgia, radiote-

rapia e terapêutica biológica), as doenças oncológicas 
mudaram. Em muitos casos é possível alcançar a cura 
para alguns, e, para outros, prolongar a vida. Pode-se 
afirmar que, hoje em dia, há a possibilidade sobretudo 
de controlar a doença. No entanto, viver com uma do-
ença de longa duração, que afecta profundamente a vida 
da pessoa, em que a intervenção médica é muitas vezes 
paliativa, visando mais o controlo dos sintomas do que a 
sua cura, implica uma tentativa de reconstrução da pró-
pria vida, envolvendo estratégias específicas para lidar 
com os sintomas, com as consequências percebidas da 

doença e com o ajustamento à doença, no âmbito das 
relações sociais. 
Uma vez que ninguém melhor que nós próprios conhe-

ce o nosso corpo, somos nós que nos encontramos na 
melhor posição de descobrir quaisquer alterações anor-
mais. É este o motivo por que o auto-exame constitui 
um meio importante de detecção do cancro. Muitos can-
cros da mama são descobertos pelos próprios doentes, 
e não pelos médicos, e foi assim que a jovem Amanda 
Rodrigues ao fazer um auto exame detectou um nódulo 
no peito. Amanda, filha de Fátima Nóbrega e de Car-
los Rodrigues, oriundos a ilha da Madeira, celebrou o 
seu vigésimo sétimo aniversário a 27 de Janeiro, mas 
resolveu celebrar este dia em conjunto com a família e 

os amigos no salão nobre da Igreja Santa Cruz. Ao fim 
de pouco tempo de ter sido detectada com esta doença, 
Amanda com apenas 26 anos de idade começou com 
os tratamentos de quimo terapia preparando-a para a 
grande operação. Concordou que lhe cortassem os dois 
peitos pois não o fazendo teria sempre a preocupação 
do cancro se instalar no outro peito. Foi operada no 
hospital General de Montreal e felizmente tudo correu 
bem. Entre os meses de Setembro, Outubro e Novembro 
levou 28 tratamentos de radiação. Encontra-se agora a 
recuperar para dentro de uns meses começar a recons-
trução aos dois peitos. Amanda sente-se muito feliz com 
a ajuda e encorajamento de toda a família, que é bastan-
te numerosa e a de todos os amigos. Apesar da sua tenra 
idade era já directora numa agência de crédito. Ela na 
noite de sábado estava a comemorar a “vida” e afirma 
que toda esta caminhada através da doença tem-na feito 
apreciar melhor a vida e as pessoas que a rodeiam e tem 
muitos projectos para o futuro. 
O suporte da família tem-na encorajado muito e qual 

não foi a alegria de Amanda aquando de uma corrida, de 
62 quilómetros, organizada pelo Hospital Judio General 
de Montreal em que o irmão participou. Amanda que 
o esperava no ponto de chegada, abandonou a cadeira 
onde estava e agarrou-se ao irmão em sinal de reconhe-
cimento, por todo o amor e encorajamento. Muita da 
família participou e ajudou a angariar fundos para os 
doentes do cancro. É uma jovem brincalhona, alegre e 
bem-disposta, amiga do seu amigo e gosta de dançar e 
ouvir música. Como ela disse este ano faço 27 no dia 
27 e então penso que vai ser o meu ano de sorte. Quero 
aproveitar a vida ao máximo, quero descansar para ficar 
boa e depois enveredar por outro caminho profissional, 
diferente, onde possa viajar e conhecer o mundo”.
Resta-me desejar-te muita coragem, ânimo e boa sor-

te e que com a ajuda de todos, estou certa, estarás em 
breve completamente restabelecida. Esperança é uma 
crença emocional, na possibilidade de resultados posi-
tivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida 
pessoal. A esperança requer uma certa perseverança, 
acreditar que algo é possível.

Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com Fotos de José Rodrigues
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inscrevam a vossa 
propriedade com

Se  a vossa transacção for 
atrasada ou anulada...
remAx reembolsará
os custos ocasionados
A promessa de compra está assinada. 
Vosso comprador desiste ou pede um 
prazo de espera. REMAX pagará as 
vossas despesas até a concorrência 
de 25 000$

antónio
    Gomes!

Se o vosso
comprador falecer...
remAx pagará o preço 
estabelecido na promessa 
de compra.
O vosso comprador ou a esposa, falece. 
A promessa de compra foi anulada. 
REMAX pagará a sua casa ao preço 
estabelecido na promessa de compra.

Se precisar de ajuda de 
assistência jurídica
remAx oferece
Quer seja comprador ou vendedor, 
se encontrar problemas ou descobrir 
defeitos escondidos após a transac-
ção, REMAX dá-vos acesso a uma 
info-linha gratuita para consultar um 
conselheiro jurídico. REMAX cobrirá 
também os honorários de um profi s-
sional até 5 000$, no caso de litígio.

Para mais informações, visite o sítio de remax Québec www.remax-quebec.com
*sujeito a algumas condições. se a sua propriedade já se encontra inscrita, queira ignorar esta oferta.

Para uma 
transacção
com toda a 
quietude...
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A lusofonia é, 
segundo o di-

cionário, a adopção 
da Língua Portu-
guesa como língua 
oficial, por quem 
não a tem como 
língua vernácula; 

o falar português. Actualmente, oito pa-

íses têm o Português por língua oficial: 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bis-
sau, Moçambique, Portugal, São Tomé e 

Príncipe, e Timor-leste, e fazem parte da 
Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP). 
O Português é a 6ª língua mais falada 

do mundo.
Em colaboração com vários grupos e 

pessoas em geral da comunidade da luso-
fonia, foi possível organizar uma exposi-
ção sobre esses países, que fazem parte 

da mesma organização, e que têm como 
ponto comum a língua. Foi no âmbito das 
celebrações do 45º aniversário do reco-

nhecimento da Missão portuguesa Santa 
Cruz e da boda de prata do Centro Comu-
nitário Santa Cruz, que a Missão organi-
zou, esta exposição, em colaboração com 
o grupo de história da UTL, da CAM, da 

Associação dos Estudantes Lusófonos 
da UQÀM, e de pessoas da comunidade 
lusófona, como os senhores Jorge Pina, 
Tiago Correia, Lasana Mané, e etc. Mas 

esse trabalho não teria sido realidade 
sem o trabalho do senhor António Maga-

lhães. 
Durante dois dias, a população foi con-

vidada a descobrir a riqueza da Língua 
Portuguesa no mundo inteiro. No sábado, 
as crianças das escolas Santa Cruz e Lu-
sitana tiveram a oportunidade de ver que 
o veículo da língua portuguesa é mundial, 
e abriu as portas a um mundo imaginário. 
Com dois espectáculos, a dança de capo-
eira brasileira, com o mestre Peninha, e a 
música religiosa do grupo Vuvu Gospel 
Songs, os presentes puderam viajar.

Essa ideia de um fim-de-semana lusó-
fono foi formidável. O cônsul-geral de 
Portugal em Montreal, Dr.Carlos Oli-
veira, felicitou e lembrou a importância 
para Portugal, da organização da CPLP. 
Mas a surpresa foi a curta visita do novo 
deputado provincial para Mercier, o se-
nhor Amir Khadir, de Québec Solidaire. 
Essa iniciativa da Missão foi excelente, 
porque não somos apenas 15 milhões de 
portugueses, mas sim 220 milhões de lu-
sófonos, que falam a língua de Luís Ca-
mões e do rei D. Afonso Henriques.

a lusofonia?
Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com
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Jovem caNTora Faz sUcesso… 

Kelly brilhou no seu lançamento
Fotos de José RodriguesNatércia Rodrigues

nrodrigues@avozdeportugal.com

Kelly M., de 
apenas 15 

anos, é a mais re-
cente revelação do 
cenário musical 
português na gran-
de região de Mon-
treal. Moradora em 

Laval, começou a cantar com apenas 9 
anos de idade. Em 2005 gravou “Estrela 
de Natal”, em 2006 “Sou Boneca” e este 
fim-de-semana (31 de Janeiro) no salão 
de festas de Nossa Senhora de Fátima em 
Chomedey, Laval, lançou o seu último 
trabalho discográfico “Bad”. É de salien-
tar o grande número de familiares, ami-
gos e fãs da jovem cantora que se encon-
travam presentes. Alexandre Duplessis, 
representando o Maire de Laval, Gilles 

Vaillancourt, apresentou votos de maior 
sucesso. Presentes estavam também Ave-
lino Teixeira, conhecida personalidade do 
meio da comunicação social em Toronto 
e braço direito de Joe Furtado, da Venus 
Creations (www.venuscreations.ca) tam-

bém presente, Nelson Câmara, produtor, 
Fátima Toste e vários artistas vindos de 
Toronto.
O serão começou com um bem confec-

cionado jantar, e logo de seguida a nossa 
conhecida poetisa e não só, Adelaide Vi-
lela, apresentou-nos o programa da noite. 

O jovem talentoso Alexandre Câmara foi 
o primeiro cantor da noite. Alex encantou 
a multidão e é um exemplo de sucesso.
Avelino Teixeira apresentou-nos Nelson 

Câmara, produtor, músico, compositor e 
um dos melhores guitarristas portugue-
ses da América do Norte, que à guitarra 
acompanhou a filha, Lindsey Câmara. 

Lindsey apenas nos entoou duas canções, 
mas viu-se a solidariedade e a amizade 
que tem pela Kelly. Foi a vez de Paulo 
Filipe, o jovem fadista. Segundo ele, o 
fado é a expressão da alma portuguesa. 
Nascido em Toronto, foi depois para S. 
Miguel, Açores, onde viveu durante al-
gum tempo e regressou depois a Toron-
to. Ele tem uma voz magnífica e um dos 
fados que nos interpretou foi Oiça lá ó 
senhor vinho, pois o avô (Livramento/S. 
Miguel) juntava os amigos na adega e 
cantavam o fado. Um pedido do Paulo é 
o de encorajarmos sempre os jovens can-
tores, pois eles são o futuro. De Toronto, 
igualmente, o soberbo duo Som Luso, 
onde Nelson Câmara e Carlos Borges, 
um dos melhores vocalistas portugueses 
no Canadá, dispersaram alegria e boa 
música sem afastarem o pé do palco, nem 
a guitarra da mão. 
Kelly apresentou-nos as canções do seu 

CD “Bad” por duas vezes. Na primeira 
parte apresentou-se vestida de preto e 
com um blusão prateado enquanto na se-
gunda parte vestiu-se toda de branco. Via-
se a influência que a música exerce nela. 
A alegria dela, o desembaraço e os movi-
mentos encantaram o público. Ao longo 
de 12 faixas, ela revelou o seu aspecto 
detalhista e executou facetas múltiplas, 
alternando timbres e climas na voz e em 
algumas das canções fez-se acompanhar 

por duas bailarinas. Vivendo o melhor 
momento da sua carreira até agora, via-se 

a alegria estampada no rosto. Pois bem, 
este disco é mais uma ocasião em que ela 
mostra ser bem mais que “apenas” a can-
tora de maior sucesso da jovem guarda.
Jeff Gouveia, o DJ animador, o profis-

sional, animou o resto do serão como só 

ele o sabe fazer. É um prazer estar num 
sarau animado por ele.
A Kelly é uma das novas promessas do 

cenário musical comunitário. Com este 

CD “Bad” ela tenta atingir o coração dos 
mais novos. Apresenta-nos uma compe-
tência natural para a música, um bom 
ouvido, e uma voz potente e espontane-
amente bem colocada. Incentivada por 
toda a família, sobretudo pelos pais, Kelly 

agradeceu, sobretudo a estes, Linda e Mi-
guel Magalhães pelo incondicional apoio 
que lhe têm oferecido, assim como ao 
produtor, Nelson Câmara, aos vocalistas, 
compositores e a todos os que a ajudaram 
na projecção deste CD. Muitos ramos de 
flores foram oferecidos à jovem e várias 
placas. Linda também agradeceu a todos 
pelo sucesso desta noite e retribuiu com 
uma lembrança.



10 A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 4 de fevereiro de 2009

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

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

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795
MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061
Consulado-Geral do Brasil em Mtl
1 Westmount Square              514.499.0968
Consulado-Geral de Portugal em Mtl
2020 University                         514.499.0359

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                         514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Comunidade Angolana de Montreal

514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

ENSINO

Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

IGREJAS

SR SIDATY
GRANDE VIDENTE MÉDIUM AFRICANO

Resolve todos os seus problemas: namores, sorte, jogo, 
atrair clientela, sexo, desenvoltura, protecção, casa-
mento, sucesso nos exames, regresso imediato e defi n-
itivo da pessoa amada. Afasta ou separa as pessoas in-
desejáveis. Reencontre a afeição e harmonia conjugal, 
fi delidade, no seu casal. Resultado positivo garantido. 
Pagamento depois de resultados. Falo português.

514-572-2992

Sr Sidaty
paid for 4 times - Nov. 5, 12, 19, 26,2008
paid 4 times - Dec. 3, 10, 17, 29 2008

M. Amine
payé $100, 4 fois:  10, 17 et 29 décembre 2008
                           7 janvier 2009

AMINE
CASA DOS MILAGRES – AMOROLOGISTA 
GRANDE VIDENTE MÉDIUM COMPETENTE

Inegavelmente o homem mais efi caz no seu domínio. Es-
pecialista sobredotado para o regresso da pessoa amada, 
mesmo os casos mais desesperados. Conquista sentimen-
tal, especialista do regresso se ele ou ela partir, regresso 
imediato, oração para a fecundidade, complexos ou timidez; 
sorte nos jogos, negócios, exames e amor, venda, difi cul-
dades fi nanceiras, sucesso, … Reconciliação obrigatória e 
rápida, mesmo os casos urgentes. Resultado garantido a 
100%. Pague depois dos resultados. Falo Francês e Inglês.

514.264.0502

3 de Fevereiro de 2009
1 Euro = CAD 1.604790

Grande astrólogo africano
Mestre Safi
Casos amorosos resolvidos em 3 dias

Espiritualista especializado em astrologia. Ajuda a 
resolver qualquer problema difícil: amor, negócios 
de família, droga, aproximação da pessoa amada, 
negócio com dificuldade de clientela, impotência 
sexual, conflitos matrimoniais, casos com justiça, 

sorte com jogos. Eficaz a 100%. Consulta com 
conchas. Falo Português.

438-880-7679

†

colabore
com o nosso jornal

caNTINho da poesIa

†

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

ASTRÓLOGO AFRICANO AIDARA
TEL.: 514-374-2395 FAX: 514-374-9755

Nina de Carvalho
Feliz aniversário e parabéns. 
És uma mãe extraordinária. 
Obrigado pelo teu amor e 
coragem.  Um grande abraço 
dos teus filhos David e Daniel, 
tua mãe, irmãos, familiares e 
amigos.

Apesar da confusão do dia a dia
Eu vivia em completa solidão.

Faltava-me a luz que me alumia,
O calor que provém dum coração.

De repente, quando tão pouco esperava
Eis que algo se passou na minha vida :

Encontrei o amor por que ansiava
Dando a luta finalmente por vencida.
De repente, senti tamanha afeição
Como nem eu sabia que existia,

Tal não foi a corrente, a transmissão
Da chamada ``força de telepatia``.

És tão viva, espontânea e sorridente
Que onde passas de  teu rosto se irradia

Alegria que tu dás a toda a gente,
Que  por ti sente enorme  simpatia.
Minhota, de Viana, de uma aldeia,

Santa Luzia tens por padroeira,
Tenho já por ti a alma cheia

De uma chama , mas de amor é a fogueira.
Mais que a ti, vi tua simplicidade....
Com teu jeito de sorrir e  conversar,

Ninguém pode negar-te uma amizade....
És aberta, mas comedida ao falar,

Refutando qualquer  ponta de vaidade.
Estás agora no melhor da mocidade.....

Os anos passam, com eles  certo também,
Tua beleza esses anos levarão

Mas não levam a beleza que provem 
E tanta tens em teu doce coração.

Amo-te, sim, como ninguém pode amar,
Vivo por ti e sem ti não tem sentido

A minha vida, pois seria vegetar
E preferia mil vezes não ter nascido.....

Tudo farei p`ra tua felicidade,
Pois quero amar-te p`ra sempre, p`rá eternidade...

Fernando André 
01/02/83

Água
Água que nasces nos montes

Corres pelos rios e pelas fontes
Sem ti não somos ninguém

Não deixes o leito vazio
Aos peixes que vivem no rio
E ás criancinhas sem mãe

Através dos horizontes
Não deixes secar as fontes

Nesta terra ressequida
Para que vivam as crianças
Seus sonhos e lembranças

E dar vida à própria vida

Nos jardins searas e vales
Penso em todos os males
Que tu nos podias causar
Sem ti não existiam flores
Nem o fruto dos amores
Que só tu nos podes dar

Por isso água bendita
Se um dia leres esta escrita

Eu peço a tua clemência
Nunca faltes à minha mesa
Quero ter sempre a certeza
De te beber por excelência.

José da Conceição

colabore

M E M O R A N D U M
2º Ano de Saudade

José Alexandre
Faleceu a 7 de Fevereiro de 2007

A sua esposa Deolinda, filhos Paulo 
(Sandra) e Sandy (Tony), seus netos 
Sabrina, Paulo Jr. e Brian, restantes fa-
miliares e amigos recordam com pro-
funda saudade o seu ente querido.

Renovam profunda gratidão pelas pre-
senças amigas na liturgia do 2º ano 
em sufrágio pela sua alma, que será 
celebrada domingo, 8 de Fevereiro de 
2009, pelas 11h30, na Igreja Nossa 
Senhora de Fátima, Laval.
Agradecem antecipadamente a todas 
as pessoas que se dignarem assistir a 
este acto religioso.

Eduarda Correia
Faleceu em Montreal, no dia 1 de Fevereiro de 
2009, com 75 anos de idade, Eduarda Correia, 
natural de Água d’Alto, Vila Franca do Campo, 
São Miguel, Açores, esposa de José Pacheco.

Deixa na dor o seu esposo, sua filha Maria 
Fernanda (David de Melo), seu filho José Pacheco 
Jr. (Ana Isabel Medeiros), seus netos Jonathan, 
Christina, Alexander, Kevin, seu irmão Silvino 
(Aldora Soares), sua cunhada Natália Paiva, 
sobrinhos (as), assim como outros familiares e 
amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254 Bellechasse, Montreal
514.277.7778         www.memoria.ca
Eduino Martins

O serviço fúnebre tem lugar hoje, quarta-feira 4 de Fevereiro de 2009, após 
missa de corpo presente, às 10h na Igreja Santa Cruz. Será sepultada, em 
cripta, no Mausoléu St-Martin.

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, 7 de Fevereiro, pelas 
18h30, na Igreja Santa Cruz.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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SERVIÇOS
Problemas com o seu 

computador? 
514-299-2966

4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4
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01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

VISA                MC              CHEQUE
Nº do cartão
Exp:      /
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação  $
Montante total $

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas não incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

CLASSIFICADOS
01
02

CLASSIFICADOS
01

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

EMPREGOS
Operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 
Bom salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.

Empresa em plena expansão pro-
cura instalador de “pavé-uni”, com 
um mínimo de 5 anos de experiên-
cia. Também procuramos jornaleiro 
com 3 anos de experiência. Salário 
conforme qualificações. Muitas re-
galias.

514-325-7729 

Linhas da mão  e 
cartas. Vidente com 

dons naturais. Resolve 
os seus problemas 

sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

VIDENTE

COSTURA
Compramos e vendemos máquinas 
de costura domésticas. 

514-844-4351

VENDE-SE
4 pneus de Inverno Toyo com 

jantes de Inverno 205-70-15. $400. 
514 571-1924

Procuramos homens para trabalho de 
paisagismo e responsável para chefe de 

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

514-554-0213
450-641-7389

Senhora para trabalhos do-
mésticos e para cuidar de 
jovem com deficiência. Das 
15h30 às 19h30 e alguns sá-
bados.

Próximo de Ste-Thérèse
514.262.5608

ARRENDA-SE
Senhora arrenda quarto, para se-
nhor entre 55-60 anos, autónomo. 
Não responde a números privados.

514.813.3290

Paysagiste DLR Inc. Uma companhia de renome, 
situada da margem sul de Montreal procura 
pessoa para colocar “pavé-uni”, muros. Deve 
ter experiência (mínimo 5 anos). O candidato 
ideal encarregar-se-ia de uma equipa e deverá 

executar trabalhos a partir de um plano. Muito 
bom salário (segundo experiência). 

Falar Francês ou Inglês. 
Contactar Frank ou Anabelle: 450 444-3433

Ou enviar C.V. por e-mail: 
paysagistedlr@bellnet.ca

OPERADORES DE
MÁQUINA DE COSTURA

Precisamos de costureiros
com experiência de máquinas

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

Airbase Services Inc., 
6035 Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent

Bruxo
Sr. Cheick
Payé 28 jan. au 18 février 2009 (4x) - $100.00

Pagamento depois de resultados.
Encontre uma solução efi caz, imediata 
e defi nitiva a todos os seus problemas 
de namores, fi delidade, saúde, sorte, 
negócios, desenvoltura, protecção, etc. 

Resultado em 3 dias.

Sr. Cheick

AV
P
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18

514-688-8132

Amor Sorte

COLABORE
COM O NOSSO 

JORNAL

Carlos Arriola 
514 862-8898

Agent immobilier affi lié

Robert Raymond 
514 962-3282

Agent immobilier affi lié

7275, rua Shebrooke E.,
local 53

Montreal (QC) H1N 1E9
www.siversailles.com

ANJOU
Duplex em excelentes condições. A pé 
da Place Versailles, do metro, de to-
dos os serviços. Rua calma. Andar de 
cima duplex completamente renovado e 
LIVRE IMEDIATAMENTE. 439 000$

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Magnífi co 6plex (6 x 4.5), construído 
em 2005, ideal para residir ou como 
investimento. A40 facilmente acessív-
el via Boul. St-Jean-Baptiste. Próximo 
de todos os serviços. 669 000$

MERCIER
“Casa de cidade”, métro H-Beaugrand. 
Parques, escolas e todos os serviços. 1600 
p.c., 3 quartos, 1 garagem, 299 000$

Sucessão. À beira do rio. Unidade de 
canto, livre imediatamente. Le Rive-
Gouin, complexo prestigioso adjacente 
à Rivière-des-Prairies. 2 qtos, 1 espaço 
de estacionamento interior. 235 000$

SERVICES IMMOBILIERS VERSAILLES • CARLOS ARRIOLA & ROBERT RAYMOND
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM
FORMAT: IMMOBILIER;  2 COLS X 63 AGATES • NOIR ET BLANC • PUBLICATIONS: TOUTES LES 2 SEMAINES, À PARTIR DU 4 FÉVRIER 2009
K.M.

Ofereço os meus serviços para 
limpeza de garagens, caves e 
quintais, pequena demolição. 

514-777-6992

Senhora para limpeza, 2-3 vezes por 
semana (2ª a 6ª unicamente). Ville 
Mont-Royal. 

514-736-8765

Senhora séria e meticulosa para 
limpeza. 2 vezes por semana. 
Em Côte-St-Luc. Falar Francês 
ou Inglês.  514.817.8880

Cortador de carne com experiência. 
Contactar José de Melo ou Carlos 
Cabral. 

514-849-3808
Pessoa para cuidar de um pequeno 
cão de estimação, durante 4 
semanas. Horário a combinar. 

514-754-1301

EMPREGOS

Bungalow à venda, na cidade de 
Laval. Para mais informações, 
contactar Américo. 

450-681-6725

SERVIÇOS
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sUdoKU

António A. Archer Leite
jornal@avozdeportugal.com

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

aNedoTas

palavras crUzadas

boca do INFerNo

Esperemos que ainda haja
mais na Caixa do que você imagina

Ao contrário do que diz o anúncio, banco não é Cai-
xa. Talvez seja o primeiro caso de publicidade que 

peca por defeito a gabar o seu produto. Na verdade, a 
Caixa é muito mais do que um banco – é uma espécie 
de mãe de todas as instituições de crédito. Desde que a 
crise começou, a Caixa tem andado a salvar tantos ban-
cos que receio sinceramente que, em breve, seja preciso 
salvar a Caixa. Directa ou indirectamente, a Caixa contri-
buiu para ajudar primeiro o BPN e depois o BPP. O que, 
sendo preocupante (menos para quem tem o dinheiro no 
BPP), não surpreende. É certo que o BPP é um banco 
que gere grandes fortunas, mas a Caixa é um banco que 
gera grandes fortunas. Sobretudo nas contas dos seus ad-
ministradores. A diferença é subtil mas significativa. De 
resto, não há dúvida, a Caixa é um banco tão bom que até 
promove altos quadros de outros bancos. Ao que chegou 
a concorrência no mundo das instituições financeiras: o 
BCP convidou Armando Vara para um cargo importante; 
a Caixa, um mês e meio depois da saída do seu antigo 
administrador, promoveu-o a um cargo ainda maior. A 
mensagem é clara: sim, o BCP oferece bons empregos 
aos seus funcionários, mas a Caixa oferece empregos 

ainda melhores a funcionários que já não trabalham lá. 
Mergulhados numa profunda crise, os bancos competem 
para aliciar os profissionais mais qualificados. Eles sa-
bem que só os melhores têm a competência necessária 
para mergulhar os bancos que dirigem numa profunda 
crise. E assim sucessivamente. Além da hipótese da feroz 
concorrência entre bancos, há ainda duas conjecturas que 
tentam explicar o facto de um administrador receber um 
bom prémio quando entra no banco e outro ainda melhor 
quando sai. Há quem diga que o talento de Armando Vara 
para a administração de finanças faz com que ele mereça 
recompensa mais choruda quando a sua actividade cessa. 
E há os que acreditam que o antigo administrador da CGD 
beneficia do facto de manter relações próximas com José 
Sócrates. Confesso que não concordo. Nesta situação, é 
Vara quem faz um favor a Sócrates, e não o contrário. O 
primeiro-ministro disse que, em 2009, as famílias iriam 
ter maior poder de compra. Ora aí está a família Vara a 
dar o exemplo. Pergunto ao leitor invejoso: o que é que 
a sua família já fez para confirmar as previsões de José 
Sócrates? Nada. Se calhar, subversivo como é, até se atre-
veu a perder poder de compra. Então não se queixe.

Portugal: Nova lei do divórcio
(Acaba de ser publicada a Lei 61/2008, de 31 de Outu-

bro que aprova o novo regime jurídico do divórcio)
De acordo com o novo regime jurídico deixa de existir 

o divórcio litigioso, mantendo-se o divórcio por mútuo 
consentimento e introduzindo-se o divórcio sem con-
sentimento.
Com esta lei foi eliminada a figura do divórcio litigio-

so, em que era necessário o cônjuge não culpado invo-
car e provar a violação culposa dos deveres conjugais 
por parte do outro. A partir de agora qualquer um dos 
cônjuges apenas terá de invocar factos que independen-
temente de culpa mostrem a ruptura definitiva do casa-
mento.
Quais os fundamentos para um dos cônjuges poder re-

querer o divórcio sem consentimento?
a) A separação de facto por um ano consecutivo;
b) A alteração das faculdades mentais do outro cônju-

ge, quando dure há mais de um ano e que pela sua gravi-
dade, comprometa a possibilidade e vida em comum:
c) A ausência por mais de um ano.
d) Quaisquer outros factos que, independentemente da 

culpa dos cônjuges, mostrem a ruptura definitiva do ca-
samento.
A esta nova lei permite ainda que os cônjuges possam 

requerer o divórcio por mútuo consentimento, mesmo 
no caso de não estarem de acordo quanto aos requisitos 
exigidos pelo art.º 1775.º do Código Civil. Nesse caso 
o divórcio que não deixa de ser um divórcio por mútuo 
consentimento, deverá ser requerido no Tribunal e não 
na Conservatória do Registo Civil.
Quanto à partilha
Uma das mais significativas alterações em relação ao 

regime anterior prende-se com a partilha; a partir de 
agora nenhum dos cônjuges passa, em partilhas a rece-
ber mais do que receberia se o casamento tivesse sido 
celebrado no regime de comunhão de adquiridos, en-
quanto que no regime anterior esta regra apenas vigora-
va para os casos em que um dos cônjuges era considera-
do o único ou principal culpado.
Benefícios que os cônjuges tenham recebido ou hajam 

de receber.
No regime anterior o cônjuge considerado único ou 

principal culpado perdia todos os benefícios recebidos 
do outro cônjuge ou de terceiro, e o cônjuge inocente 

conservava todos os benefícios recebidos do outro côn-
juge ou que houvesse de receber. Agora cada cônjuge 
perde todos os benefícios recebidos, ou que haja de re-
ceber do outro cônjuge ou de terceiro, quer a estipula-
ção seja anterior ou posterior ao casamento.
Todavia o autor da liberalidade pode determinar que o 

benefício reverta para os filhos do casal.
Quanto à obrigação alimentar relativamente a cônju-

ges.
Foi aditado um artigo ao Código Civil (art.º 2016 A) 

no que tange ao montante dos alimentos a prestar ao 
cônjuge que deles careça, o qual dispõe:
- Na fixação do montante de alimentos deverá o Tri-

bunal tomar em linha de conta a duração do casamento, 
a colaboração prestada á economia do casal, a idade e 
o estado de saúde doa cônjuges, as suas qualificações 
profissionais  e possibilidades de emprego, o tempo que 
terão de dedicar, eventualmente à criação dos filhos , os 
seus rendimentos e proventos, um novo casamento ou 
união de facto e, de modo geral todas as circunstâncias 
que influam sobre a necessidade do cônjuge que recebe 
os alimentos e as possibilidades de quem os presta.
- O tribunal deve dar prevalência a qualquer obrigação 

de alimentos relativamente a filho do cônjuge devedor 
sobre a obrigação a favor do ex- cônjuge.
-O cônjuge credor não tem o direito de exigir a manu-

tenção do padrão de vida de que beneficiou na constân-
cia do matrimónio.

Exercício do poder paternal em caso de divórcio. 
O exercício do poder paternal na nova lei passou a de-

signar-se exercício de responsabilidades parentais. As 
responsabilidades parentais relativas ás questões de par-
ticular importância para  a vida do filho, são exercidas 
em comum por ambos os progenitores nos termos que 
vigoravam na constância do matrimónio, salvo nos ca-
sos de urgência manifesta em que qualquer dos proge-
nitores pode agir sozinho, devendo prestar informações 
ao outro logo que possível.

Aplicação da lei
A nova lei não se aplica aos processos pendentes em 
Tribunal, e entra em vigor 30 dias após a sua publica-
ção.

horIzoNTaIs:
1. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de por cima 
de. Leão (Moçambique). 2. Ecoo. Assistência na Doença dos Servidores 
do Estado. Carta de jogar. 3. Compact Disc. Planta liliácea da China. Pau 
com que se toca a bola em certos desportos. 4. Discursar. Frouxidão, 
fraqueza. 5. Que corrói, que alastra. 6. Despido. Sétima nota da escala 
musical. 7. Em forma de sovela. 8. O canto do grilo. Tempo. 9. Pequena 
mala. Palavra havaiana que designa lavas ásperas e escoriáceas. Prata 
(s.q.). 10. Caminhar. Agregar. Deseje. 11. Nome próprio feminino. Tipo de 
memória mais usada nos computadores.

verTIcaIs:
1. Martelo dentado com que os canteiros lavram e alisam a pedra. Letra 
grega correspondente ao X. 2. Que está em decomposição. Lavrar. 3. Sa-
télite de Júpiter. Aprovado (abrev.). Assim, tal e qual. 4. Filtrar. 5. Desloca-
se para fora. Resultado de grandes fadigas (fig.). Preposição. 6. A parte 
mais profunda da psique. Actínio (s.q.) Observei. Pref. de negação. 7. Ma-
nuscrito (abrev.). Conclusão de um teorema. Unidade de medida agrária. 
8. Espécie de betão de grão fino. 9. Antigo (abrev.). Àquele. O espaço 
aéreo. 10. Perspicácia. Narrativa ou acontecimento terrível e comovente. 
11. Ecoa. Indústria de moageiro.

Uma mulher ia a passar na rua quando vê um homem no chão.
- Olhe, o senhor perdeu alguma coisa?
- Perdi sim?
- O que é que perdeu? Uma moeda, um fio de ouro, diga-me que eu ajudo 
a procurar? - perguntou a mulher atenciosamente.
- Não perdi nada disso!
- Se não perdeu nada disso então o que é que perdeu?
- Perdi o equilíbrio! - respondeu o homem.

Um casal a ser assaltado na rua:
- Então os senhores não trazem dinheiro nenhum?
- Não! responde o homem, mas a minha mulher é um tesouro, pode 
levá-la!!!

Dois amigos conversam:
- Sabes o que quer dizer “I don’t know”?
-” Não sei”
- Oh!!! Então quando souberes diz-me!

O Tarzan diz ao rato:
- Tão pequenino e já com bigodes!
E o rato responde:
- Tão grande e ainda com fraldas!

P: Qual a resposta da loura quando o namorado lhe pergunta se o pisca-
pisca do carro funciona?
R: Funciona, não funciona, funciona, não funciona....
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Écada vez mais comum ver um restauran-
te português em Montreal, mas quando 

saímos da cidade, é muito difícil encontrar-
mos restaurantes portugueses. Um dos mais 
conhecidos chefes da nossa comunidade, o 
senhor Costa, abriu em Setembro este espa-
ço de restauração, acessível e informal, em 
Longueuil. À primeira vista, o espaço parece 
apenas agradável, mas quando se dá um se-
gundo olhar, percebe-se que é igualmente es-
paçoso e que está inteligentemente dividido. 
Cheguei lá numa sexta-feira bastante fria e tive a opor-

tunidade de estacionar o carro – à minha surpresa e 
grande prazer – num grande estacionamento, reservado 
para o restaurante, algo de muito positivo para qualquer 
empresa.

A ementa compara-se à da maioria dos restaurantes 
portugueses. Nela, encontrará uma variedade de peixes, 
mariscos, frango e carnes. Pode saborear dourada, sal-
mão grelhado ou as deliciosas lulas grelhadas. Poderá 
também apreciar as belas sardinhas e dois pratos muito 
gostosos de bacalhau grelhado. Os mariscos são o que 
há de melhor para os clientes. O prato de camarão à 

casa, dos mais conhecidos e apreciados do restaurante, é 
servido com “pasta”, e foi um dos pratos que eu provei. 
Quase cheguei ao “sétimo céu”. Fiquei encantado com 
o prato, e o molho picante foi uma delícia para a minha 
boca. A caldeirada de mariscos é uma verdadeira fan-
tasia culinária do chefe e os clientes ficam admirados, 
logo à primeira vista, e encantados pelos sabores desta 
magnífica travessa. Podemos também notar a variedade 
de pratos de amêijoas e lagostas, que alegram e cativam 
a clientela.
Para o carnívoro, poderá escolher o prato de febras 

– preparado de três maneiras diferentes –, ou ainda a 
grelhada mista, para saborear porco, chouriço e febras, 

num prato muito bem harmonizado. Os pra-
tos de entrecosto, porco à alentejana, coelho 
à caçadora e, finalmente, o delicioso frango 
grelhado, são todos eles muito apreciados 
dos clientes desta nova casa. Visite-a e de 
certeza que ficará satisfeito.
O serviço simpático e descontraído con-

tribuiu para a percepção positiva deste bom 
restaurante. O restaurante Régal de Portugal 
está situado no 3926 Grande-Allée, em St-
Hubert. Para reservar o seu lugar, ligue para 

o 450-462-0854. Bom apetite.

receITa da semaNa

casal da semaNa

Ingredientes 
-3 a 3 1/2 kg de robalo inteiro limpo
-8 kg de sal grosso
-16 claras 
Modo de Preparo 
Misture o sal grosso com as claras. Disponha numa 
forma todo o sal grosso misturado com as claras para 
fazer uma cama. Coloque por cima o robalo e cubra-o 
com o sal grosso restante. Leve ao forno a 180ºC por 
40 minutos até que sal atinja a cor marrom. Quebre 
com o martelinho a crosta de sal, retire a pele do ro-
balo e vá tirando pedaços do peixe. Sirva com molho 
de azeite.

Robalo assado

Tempo para fazer: 1 hora Dificuldade: Fácil
Rendimento: 6 porções

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.

Clinique d’optométrie Luso
4 février 2009

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

rÉGal dU porTUGal

Um restaurante
de valor em Longueuil
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com
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crÓNIca da beIra alTa

Barak obama – a era da esperança

A 20 de Janeiro 
de 2009 to-

mou posse em Wa-
shington o 44.º pre-
sidente dos Estados 
Unidos da América 
- o primeiro presi-
dente afro-ameri-

cano eleito -  no meio de um clima geral, 
interno e externo, de enorme entusiasmo 
e expectativa. 
Este facto é absolutamente admirável, 

uma vez que ainda há poucas décadas 
havia nos Estados Unidos uma feroz se-
gregação racial, responsável por tantas 
crueldades, como foi o caso do assassí-
nio de Martin Luther King, o homem que 
legou à história a célebre frase: “I have a 
dream” (Eu tenho um sonho).
Qual a fórmula mágica de Obama que 

o levou, contra ventos e marés, à vitória 
eleitoral? A frase “Yes, we can” (Sim, 
nós podemos), que acompanhou todo o 
longo processo eleitoral, convenceu os 
americanos de que era possível mudar o 
país, agindo politicamente de um modo 
diferente do habitual. Obama prometeu 
esperança e pouco mais, não escondeu as 
dificuldades e ganhou. 
Há quem já tenha afirmado que a elei-

ção de Obama foi a primeira eleição glo-
bal da nossa era, na medida em que não 
deixou ninguém indiferente. O mundo 
votou com os olhos colados à televisão, 
torcendo para que os eleitores america-

nos fossem às urnas e, com o seu voto, 
fizessem virar a página da história.
Inteligência, sensatez, capacidade de 

liderança, honradez, perseverança, uma 
indomável energia e uma vontade férrea 
em querer mudar o mundo para melhor, 
são algumas das qualidades que Obama 
possui e que fazem dele o político em 
quem depositamos uma enorme esperan-
ça. O mundo precisa de políticos como 
ele.
A grande questão agora é saber até que 

ponto Obama vai ser capaz de responder 
às elevadas expectativas que a sua elei-
ção criou. O mundo deposita nele uma 
enorme esperança de paz e, se conseguir 
baixar os níveis de perigosidade que se 
vivem actualmente, bastará esse facto 
para a história o consagrar. A experiência 
e a sensibilidade moderadora da nova Se-
cretária de Estado Hillary Clinton, bem 
como o anúncio do encerramento da pri-
são de Guantánamo, são, já por si, moti-
vos para sentirmos algum optimismo.
A nova administração precisa de ter um 

novo olhar para as questões do Ambiente, 

reconhecer o Protocolo de Quioto e criar 
uma nova dinâmica ambiental. Neste 
campo, as perspectivas são animadoras, já 
que a coordenadora da política energética 
da Casa Branca, Carol Browner, dirigiu a 
Agência de Protecção Ambiental durante 
o mandato de Bill Clinton, e Steven Chu, 
secretário da Energia, ganhou em 1997 o 
Nobel da Física pelo seu trabalho nesta 
área. Razões, pois, para haver esperança.
Há muito trabalho a fazer e são muitos 

os aspectos que dependem do seu desem-
penho. Os primeiros cem dias vão dar-nos 
muitas pistas para percebermos o rumo 
que vai imprimir à sua governação.  
A América precisa de ser motivada e o 

novo presidente tem, inegavelmente, ca-
pacidade mobilizadora para inspirar os 
americanos a enfrentarem os dias difíceis 
que se vivem no país e no mundo. 
Como ele próprio disse no discurso da 

tomada de posse, “o mundo mudou e nós 
temos de mudar com ele”.  

Manuel de Sequeira Rodrigues
jornal@avozdeportugal.com

o Sonho continua
Victor Hugo
jornal@avozdeportugal.com

Através dos tempos, foram muitas fra-
ses de pessoas célebres que ficaram 

imortalizadas a jamais. Fernando Pessoa 
disse: “Deus quer, o homem sonha e a 
obra nasce”. Há muitos anos, o Dr. Mar-
tin Luther King disse: “I have a dream” e 
o sonho tornou-se realidade.
No ciclo da vida dos humanos, existem 

etapas, que se sucedem e que por vezes 
mudam o curso da sua existência. Algo 
que era muito importante em certa altura 
da vida deu lugar a outra coisa bem dife-
rente. Eu creio que no decorrer dos anos, 
e não importa a idade, todos continuamos 
sonhando e mal estará quem deixar de 
sonhar, pois quando isso acontece a vida 
perde bastante o sentido e o interesse. 
Bastante jovem, após ter feito a 4.ª clas-

se, a viver numa aldeia onde a electrici-
dade ainda não tinha chegado, eu criava 
um mundo imaginário, com as histórias 
aos quadradinhos.
Com o decorrer da juventude e no con-

tacto diário com as gentes das aldeias 
que trabalhavam no campo, de sol a sol 
e conhecendo as dificuldades daqueles 
que mal conseguiam alimentar os filhos, 
a minha imaginação e os meus sonhos 
tomaram outra dimensão, a justiça e as 
questões sociais começaram a fazer parte 
da minha ideologia.
Eu penso que as pessoas da minha gera-

ção tiveram a felicidade de atravessar o 
período em que o mundo mais se desen-
volveu. São imensas as recordações que 
tenho gravadas, como o fim da Segunda 
Guerra Mundial, o 25 de Abril, o fim do 
comunismo e do muro de Berlim, a te-
levisão, a Internet e agora, a eleição de 
Barack Obama.
Nós, os portugueses, provavelmente por 

questões genéticas ou culturais, somos 
bastante pessimistas. Quando alguém tem 
um acidente e partiu uma perna, com fre-
quência escutamos dizer, que teve muita 

sorte, pois podia ter partido as duas. Dra-
matizamos nas doenças, na morte e no in-
fortúnio. Nós devíamos de aprender com 
os nossos irmãos brasileiros, que mesmo 
nos momentos mais difíceis, continuam 
cantando e dançando.
Como eu não me levanto muito cedo, 

não posso apreciar o nascer do sol, mas 
todos os dias posso agradecer a Deus 
quando o sol se põe.
Todos concordamos que nos últimos 50 

anos o nível de vida das pessoas deu pas-
sos gigantescos. Mas ainda estamos lon-
ge da perfeição e daquilo que era o meu 
sonho, talvez por culpa de alguns, que 
ainda não compreenderam que não preci-
samos de muito para vivermos felizes.
Após a eleição de Barack Obama e no 

meio da euforia generalizada, encontra-
mos ainda muitos pessimistas. É evidente 
que a tarefa é imensa, possivelmente até 
irrealizável. Pois, os milagres e os sonhos 
só irão acontecer quando os homens e 
mulheres de boa vontade acreditarem ne-
les e fizerem por isso.
De algo eu tenho a certeza, o mundo não 

será mais o mesmo, porque muito mais 
do que a eleição dum afro-americano à 
Casa Branca, é a imagem dum homem, 
que sem ter por detrás papá ou mamã, 
conseguiu chegar ao mais alto cargo, na 
maior nação do mundo.
Mas estou convencido que o efeito 

mais positivo do Presidente Obama será 
em África, um continente sacrificado e 
abandonado durante tantos séculos, pois 
embora a descriminação possa continu-
ar, agora todos os povos do Planeta, sem 
distinção de raça, de religião ou de cor, 
vão poder acreditar no slogan de Barack 
Obama “Yes We Can” (Sim, podemos!).
É provável que a tarefa de mudar o 

mundo seja demasiado árdua e bastante 
longa, mas pelo menos, vamos continuar 
sonhando.

É preciso cuidar 
também do futuro!
Novo Plano poupança reforma colectivo para os empregados de limpeza 
de edifícios públicos da região de Montreal.

A partir de 1 de Junho de 2009 os empregados de limpeza de edifícios públicos da região 
de Montreal beneficiarão de um Plano de poupança de reforma colectivo. Ele será 
administrado pelo Comitê Paritário de Limpeza em Edifícios Públicos em Montreal,  
uma organização que tem feito cumprir os direitos dos empregados desse sector há mais 
de 30 anos.

Todos os empregados de limpeza 
de edifícios públicos da região de 
Montreal, empregados por empresas 
registradas no Comité Paritário 
poderão beneficiar dessas novas 
economias! É isso que chamamos 
de visão de futuro!

O Comité Paritário de Limpeza em Edifícios Públicos tem 
como missão fazer cumprir o Decreto dos empregados de 
limpeza de edifícios públicos. Para obter mais informações: 
www.cpeep.qc.ca ou1 877 384-cnet

Cada empregador fará contribuições para o plano 
em nome de seus empregados, a começar no primeiro 
dia do emprego, com os seguintes valores:

  5 ¢ por hora, a partir de 1 de junho de 2009
10 ¢ por hora, a partir de 1 de junho de 2010

8057_RegRetr_AVozPortugais.indd   1 10/7/08   3:16:41 PM
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coordeNado por João mesQUITa

classIFIcação

1 - FC Porto                                              34 
2 - Benfica                                           33 
3 - Sporting                                           31 
4 - Leixões                                           28 
5 - Marítimo                                           26 
6 - Sp. Braga                                       26 
7 - Nacional                                           26 
8 - V. Guimarães                          21 

9 - E. Amadora                         20 
10 - Naval                                               19 
11 - Académica                     18 
12 - P. Ferreira                      15 
13 - Belenenses                    14 
14 - Trofense                               13 
15 - V. Setúbal                            12 
16 - Rio Ave                                    10 

resUlTados
Sexta-feira (30 de Janeiro) 
V. Setúbal-V. Guimarães             2-4 
Sábado (31 de Janeiro) 
Trofense-Sporting 0-0 
Benfica-Rio Ave                     1-0 
Domingo (01 de Fevereiro) 
Marítimo-Naval 1-0 
Académica-E. Amadora          2-2 
Nacional-Leixões 0-0 
Belenenses-FC Porto                 1-3 
Sp. Braga-P. Ferreira                         2-0 

1ª lIGa - lIGa saGres

prÓxIma JorNada

lIGa de hoNra - lIGa vITalIs
1-Santa Clara                         31
2-Olhanense  29
3-G. Vicente                              26
4-Feirense  25
5-Estoril  24
6-Aves  23
7-U. Leiria                             22
8-Varzim  22

9-Sp. Covilhã                            21
10-Beira-Mar  20
11-Vizela  19
12-Boavista  18
13-Portimonense  18
14-Freamunde  17
15-Gondomar  14
16-Oliveirense  14

resUlTados

U. Leiria 3 - 0 Freamunde
Santa Clara 1 - 0 Beira-Mar
Gondomar 0 - 1 Feirense

G. Vicente 1 - 1 Oliveirense
Estoril 2 - 1 Olhanense
Sp. Covilhã 0 - 2 Aves
Vizela 0 - 0 Boavista

Varzim 1 - 0 Portimonense

prÓxIma JorNada

Freamunde - Santa Clara
Beira-Mar - Gondomar
Feirense - G. Vicente
Oliveirense - Estoril

Olhanense - Sp. Covilhã
Aves - Vizela

Boavista - Varzim
Portimonense - U. Leiria

breves

carlsberG cUp
MEiAS-FiNAiS - 4 DE FEVEREiRO DE 2009

Sporting - FC Porto
Benfica - Guimarães

Sexta-feira (06 de Fevereiro) 
Leixões-Trofense 15:30 
Sábado (07 de Fevereiro) 
E. Amadora-V. Setúbal         11:00  
V. Guimarães-Marítimo      14:00 
Domingo (08 de Fevereiro) 
Naval-Nacional 11:00  
Rio Ave-Académica                  11:00  
Sporting-Sp. Braga                      14:00 
FC Porto-Benfica                 15:45 
Segunda-feira (09 de Fevereiro) 
P. Ferreira-Belenenses         14:45 

calDeNSe
Experiência
Competência
Moda tel.: 514-849-1047

Victor lucAs

66 dulutH  este, montreAl

A
V
P
8
3
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6
6

Jogo amigável entre os antigos e a nova generação do Sporting Villeneuve

P. Ferreira 5-3 Naval
FC Porto 1-0 Leixões

Valdevez 1-1 (1-3)g.p. Nacional
V. Guimarães vs Est. Amadora  02-17-2009 18:45

Taça de porTUGal

lIGa vITalIs

olhanense com mau olhar

liedson VAi FAlHAr
BrAGA, Fc Porto e
Belenenses
O joelho esquerdo tramou 
Liedson pela terceira vez esta 
temporada. Depois de come-
çar a época ainda a recuperar 
de uma intervenção cirúrgica 
à articulação (estreou-se à 
quarta ronda da Liga, com o 
Benfica), Liedson sofreu uma 
entorse no joelho esquer-
do no jogo com o Estrela da 
Amadora (falhou o encon-
tro seguinte, em Basileia) e, 
agora, sofre mais uma vez do 
mesmo tipo de lesão, sofrida 
na deslocação à Trofa. Des-
ta vez vai ficar afastado dos 
relvados, em princípio até ao 
jogo com o Benfica. OJOGO.
PT

Fc Porto
Juniores PArA AlVAlAde
Se o FC Porto decidir com-
parecer ao jogo das meias-
finais da Taça da Liga, agen-
dado para logo, e se o jogo 
se realizar de todo, Jesualdo 
Ferreira poderá usar várias 
alternativas na definição das 
prioridades que mais lhe 
convêm. No primeiro treino 
após a deslocação ao Res-
telo, o técnico baralhou – ou 
talvez não – as previsões 
com a integração de sete ju-
niores. OJOGO.PT

miGuel Veloso
FicA em AlVAlAde
Miguel Veloso, que faltou ao 
treino, “vai cumprir o contra-
to” que tem com os leões. A 
garantia é do empresário do 
jogador, Paulo Barbosa, em 
declarações à rádio Renas-
cença. Tal como o Sporting 
o fez, o agente confirmou 
que houve negociações para 
a saída de Veloso, mas “não 
foi possível o acordo”. Se-
gundo o jornal “Maisfutebol”.

resPostA dos
leões A João GABriel
O Sporting reagiu às decla-
rações de João Gabriel ao 
Record, que, a propósito da 
confusão instalada na Taça 
da Liga, intitulou Soares 
Franco como o “mais recente 
porta-voz” do FC Porto. Para 
o director de comunicação 
do Sporting, as afirmações 
de João Gabriel são “infe-
lizes”, além de revelarem 
“uma enorme deselegância 
institucional”. RECORD.PT

lIGa saGres

A Liga Vitalis tem um 
novo líder numa jor-

nada que fica marcada 
pela intensidade do ver-
melho. Das camisolas do 
Santa Clara que, apesar 
de ter visto o árbitro anu-
lar-lhe dois golos, logrou 
obter uma vitória magra 
sobre o Beira-Mar, a ter-
ceira consecutiva depois 
da derrota na visita ao... 
Olhanense. Intenso, e ge-
rador de revolta, do cartão 
que expulsou o defesa do 

Olhanense Steven Vitória, 
com a derrota a seguir-
se-lhe. Os responsáveis 
algarvios falam em per-
seguição, mas a verdade 
é que o despiste na visita 
ao Estoril “roubou-lhes” 
a liderança do Campeo-
nato, agora na posse dos 
encarnados dos Açores. 
Tudo isto numa ronda em 
que do trio do pódio só o 
Santa Clara venceu, dado 
que também o Gil Vicente 
viu-se rubro para empa-

tar, em casa, precisamente 
ante a Oliveirense, “só” o 
lanterna vermelha da com-
petição, tendo marcado só 
de “penálti” e ainda des-
perdiçado mais um castigo 
máximo.

Esta promete ser uma 
semana escaldante, 

com um FC Porto e Ben-
fica marcado para domin-
go, no Dragão, mas antes 
haverá uma outra guerra 
entre os dois clubes, esta 
fora dos relvados, porque 
se os encarnados não fo-
rem a jogo quarta-feira, 
seja com o Guimarães ou 
o Belenenses, os tricam-
peões nacionais também 
equacionam não defron-
tar o Sporting. Tudo para 
que a equipa de Jesual-
do Ferreira não apareça 
mais cansada no clássico 
do campeonato. Faz todo 
o sentido, ainda por cima 
num ano em que só o pri-
meiro lugar dá acesso à 
Liga dos Campeões. Certo 

é que os dragões vão rece-
ber o Benfica como líderes, 
ainda por cima com mais 
três pontos de vantagem 

em relação ao Sporting, 
que somou o segundo em-
pate seguido fora. Leixões 

e Nacional defrontaram-se 
na Madeira e não aprovei-
taram a escorregadela dos 
“leões”, vendo até o Braga 

aproximar-se perigosa-
mente, agora sem queixas 
da arbitragem. 

Semana quente apesar
do mau tempo
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