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SaTa requer linha
regular para o canadá
A companhia aérea SATA Interna-

cional pretende passar a voar para 
o Canadá em regime regular, devido ao 
“sucesso comercial” obtido com os voos 
charters iniciados para o país há cerca de 
nove anos. 
A transportadora açoriana requereu uma 

licença, publicada quinta-feira no Diário 
da República, para exploração de servi-
ços de transporte aéreo regular nas rotas 
entre Lisboa, Montreal e Ponta Delgada. 
Qualquer entidade que pretenda pronun-

ciar-se ou candidatar-se a estas rotas tem 
um prazo de quinze dias, a contar a partir 
de quinta-feira, junto do Instituto Nacio-
nal de Aviação Civil. 
De acordo com fonte do Gabinete de 

Comunicação da SATA avançou ao DN 
Madeira, a alteração do regime ‘charter’ 
para regime regular das ligações aéreas 
para o Canadá conferiria à companhia aé-
rea “outros graus de liberdade” e promo-
veria uma maior expansão da sua activi-
dade naquele país. Representa ainda uma 

prova de que a transportadora açoriana 
“oferece todas as condições e garantias” 
para operar, numa base regular para este 
destino, indicou a mesma fonte. 
Esta licença permitirá também estabe-

lecer acordos e alianças comerciais com 
outras companhias, possibilitando, por 
exemplo, que um passageiro parta de 
Lisboa ou de Ponta Delgada, faça uma 
escala em Montreal e prossiga viagem 
noutra companhia aérea canadiana ou 
americana.

obama escreve a
cavaco e Sócrates

O Presidente 
salienta papel dos
luso-descendentes 
como elo de ligação

o misterioso 
Mathieu da costa 
Miguel Félix

O primeiro negro do Canadá terá 
finalmente uma rua com o seu 

nome, na cidade de Quebeque. Mas, 
da Costa estava realmente em Que-
beque quando a cidade foi fundada? 

Os pareceres divergem… Quem es-
pera sempre alcança. Em Março, será 
inaugurada a rua Mathieu da Costa, 
no bairro Lebourgneuf, em Quebeque. 
Este reconhecimento toponímico che-
ga 400 anos após da morte do persona-
gem. “As celebrações do 400º aniver-
sário de Quebeque e a última Cimeira 
da francofonia permitiram acelerar o 
processo”, congratula-se Kanyurhi T. 
Tchika, presidente da revista afro-que-
bequense Transatlântica. Congolês de 
origem, o senhor Tchika convenceu a 
equipa do presidente da Câmara Muni-
cipal, Régis Labeaume, de homenagear 
este intérprete africano, que Samuel de 
Champlain e Pierre Du Gua de Monts 
tinham contratado como intermediário 
para as suas trocas com os Amerín-
dios. A operação, diz, “visava recordar 
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PENSAMENTO DA SEMANA

EFEMÉRIDES - 18 DE FEvEREIRO

hOMENAGEM A ANTóNIO vAllACORbA
Filomena Amorim e o seu prestigioso coro, “A Tuna d’Ouro” prestam ho-
menagem a António Vallacorba no dia 21 de Fevereiro às 19h00, na Casa 
dos Açores do Quebeque, situada no 229 da rua Fleury o. A comunidade é 
convidada a assistir a este maravilhoso espectáculo e à justa homenagem 
que será feita ao nosso amigo Vallacorba. Um café será servido.

PROCURA-SE: JOSÉ DE ARAúJO MOREIRA
Nasceu em 1951 na Freguesia do Maia, S. Miguel, Açores. Esteve em 
Cufar na Guiné entre 1972/74 na Companhia de Caçadores 4740. Fez 
parte do 2º Grupo de combate comandado pelo Alf. Almeida, que foi eva-
cuado e substituído pelo Alf. António Zêzere. É este último que procura o 
seu paradeiro. Se alguém souber onde encontrá-lo é favor comunicar com 
rmesquita@avozdeportugal.com.

NOTíCIAS DO GAlO
Venham ver as novas actualizações do site web: www.galo.ca

os direitos das mulheres (iv)
Augusto Machado 
amachado@avozdeportugal.com

Em 1792, em Inglater-
ra, Mary Wollstone-

craft, escreveu um livro 
intitulado “Defesa dos 
Direitos das Mulheres”. 
Infelizmente, morreu ao 
dar à luz cinco anos mais 
tarde, mas as suas ideias 
foram um ponto de parti-
da muito importante para 
o estabelecimento de um 
movimento organizado de 
luta pelo reconhecimento 
de plenos direitos às mu-
lheres enquanto seres hu-
manos, mais tarde conhe-
cido por «feminismo».
O movimento alegava que, 
“as mulheres não são infe-
riores aos homens, por na-
tureza. Foram os homens 
que nos fizeram assim, 
negando-nos educação e 
mantendo-nos fechadas 
em casa. Não existem 
qualidades especificamen-

te femininas e masculinas, 
existem sim qualidades 
humanas. Estamos certas 
de que, em igualdade de 
oportunidades, as mulhe-
res são tão capazes de se-
rem bem sucedidas como 
os homens. Se as raparigas 
recebessem uma educação 
apropriada, não só seriam 
úteis à sociedade, como 
seriam capazes de ganhar 
a sua vida”.
Em princípios do século 

XIX havia grande repúdio 
por estas ideias revolucio-
nárias, sendo muito difícil 
fazer chegar às pessoas os 
pontos de vista de Mary 
Wollstonercraft. O seu li-
vro causava horror a mui-
ta gente e até havia quem 
lhe chamasse “hiena de 
sais”. Só muito mais tarde 
fizeram as mulheres qual-
quer coisa para defender e 

pôr em prática a teoria de 
Mary Wollstonecraft. Em 
Inglaterra as “senhoras 
de Langham Place” – um 
pequeno grupo de mulhe-
res resolutas que incluía 
Emily Davies e Elizabeth 
Garrett Anderson, a pri-
meira médica britânica – 
abriram um escritório em 
Langham Place, Londres, 
dispostas a lutar pelos di-
reitos das mulheres: fize-
ram petições e lançaram 
o Jornal das Mulheres In-
glesas, onde não só abor-
davam assuntos de saúde, 
educação, trabalho e direi-
tos legais, como exigiram 
o direito de voto para as 
mulheres.
E por que era assim tão 

importante o voto? Ini-
bidas do direito de voto, 
as mulheres não tinham 
uma palavra a dizer sobre 

quem governava o país 
nem podiam participar no 
governo. O poder residia 
todo nas mãos dos ho-
mens, e estes não tinham 
em conta os pontos de vis-
ta das mulheres. Enquanto 
as mulheres não pudessem 
votar, o Parlamento não 
teria motivo para escu-
tar as suas pretensões. Os 
deputados só passariam 
a prestar atenção aos de-
sejos das mulheres quan-
do necessitassem do seu 
apoio para serem eleitos. 
Consideradas cidadãs de 
segunda classe, o facto 
de terem ganho o direito 
ao voto foi um passo vi-
tal para a igualdade com 
os homens. Em 1893, a 
Nova Zelândia concedeu 
o direito de voto às mu-
lheres, e no ano seguinte 
foi a Austrália também a 
conceder o direito de voto 
às suas cidadãs. É de sa-
lientar que as mulheres 
que mais combateram nas 
ruas pelos direitos foram 
as inglesas. Tiveram vá-
rios reencontros violentos 
com a polícia. Na «sexta-
feira negra» de Novembro 
de 1910, cinquenta mu-
lheres ficaram gravemente 
feridas e duas morreram. 
Em Portugal, em 1914, as 
mulheres portuguesas or-
ganizaram-se e fundaram 
o Conselho Nacional das 
Mulheres Portuguesas, 
batendo-se pelo direito do 
voto, à educação, ao di-
vórcio e à propriedade.
Cont. na próxima edição

CENTRO DE ACçãO SOCIO-COMUNITÁRIA DE MTl
O Centro de Acção sócio-comunitária de Montreal organiza uma excursão à 
“Cabane à sucre” no dia 11 de Março. Esta actividade faz parte da programa-
ção  das actividades da Primavera destinada às pessoas de idade. O auto-
carro sai do CASCM, às 10h e regressa às 16h30. Se tiver mais de 55 anos e 
quiser participar nesta actividade telefone para o CASCM:  514-842-8045.

1899. Nascimento de António Aleixo, poeta popular.
1911. O novo regime republicano institui o Registo Civil obrigatório.
1933. O Movimento Nacional-Sindicalista, organização fascista portugue-
sa, realizou no Palácio das Exposições, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, 
o primeiro de uma série de banquetes realizados em várias cidades do 
país, com o intuito de reforçar o carácter revolucionário do regime saído do 
28 de Maio de 1926, que se preparava para se institucionalizar em torno de 
Salazar com a aprovação da constituição a realizar por meio do plebiscito 
de 19 de Março de 1933.

“O amor é vida quando não é morte; é berço e também sepultura.” 
Victor Marie Hugo

o que os Africanos trouxeram à história canadiana antes 
do período de escravidão”. Mathieu da Costa era um ho-
mem livre e mestiço. Supõe-se que nasceu duma união 
mista no antigo Reino do Congo (Angola actual), onde 
os Portugueses tinham estabelecido balcões comerciais 
a partir do século XV. 
Especialista “pidgin” (crioulo afro-luso-basco então 

em uso para as trocas comerciais), teria trabalhado para 
os Portugueses que negociavam ao longo da costa afri-
cana.
É provável que as suas habilidades como intérprete ter-

lhe-iam seguidamente permitido de ser contratado para 

o misterioso Mathieu da costa
Continuação da página 1

CÁTEDRA DE CUlTURA PORTUGUESA
CONFERêNCIA SObRE AzUlEJOS
Convida-se a população portuguesa a participar na Conferência sobre Os 
Ciclos de Azulejos atribuídos a Bartolomeu Antunes (1688-1753), existen-
tes na Igreja de Louriçal, que será proferida pelo Dr. Joaquim Eusébio, na 
Sala B-3290 do Pavilhão 3200 rua Jean-Brillant, quinta-feira 26 de Feverei-
ro às 19 horas. A entrada é livre. Venha e traga um (a) amigo (a).

lANçAMENTO DE lIvRO
Quinta-feira, 19, será feito no Consulado-geral, o lançamento oficial dum 
livro sobre a emigração, da autoria dos professores Carlos Teixeira e Victor 
Pereira da Rosa. Uma dupla de intelectuais da diáspora portuguesa, que 
dispensa qualquer outra publicidade. Convida-se o público a participar nes-
te evento que terá lugar às 18,30 horas.

navios bascos ou portugueses, que iam pescar bacalhau 
à Terra-Novos. De acordo com alguma verosimilhança, 
foi nesse momento que Mathieu da Costa aprendeu as 
bases da língua indiana micmac. Quando desembarcou 
em Port-Royal (Nova Escócia) com Champlain e Du 
Gua de Monts, em 1603, da Costa não estaria na sua 
primeira visita ao Canadá. 
Mas essa vez foi registada, o que fez oficialmente dele 

o primeiro negro da história canadiana. Nos anos que se 
seguiram, o seu conhecimento da língua autóctone faci-
litou o comércio das peles e a implantação das primeiras 
colónias em Nova-França.

CONvOCARIA DO
SPORTING ClUbE MONTREAl
A comissão administrativa do Sporting Clube de Montreal, convoca todos 
os membros e adeptos (amigos) a uma reunião informativa no dia 1 de 
Março de 2009 às 17h00, na sede do clube: 4671 St-Laurent, Montreal, 
tel.: 514-499-9420. A situação actual do nosso CLUBE é bastante frágil, 
dado a falta de colaboração dos “Sportinguistas”. Apresenta-se a hipótese 
de ENCERRAMENTO num futuro muito próximo.
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inglaterra: pai aos 13 anos 
O adolescente britânico Al-

fie Patten, 13 anos, tor-
nou-se a semana passada um 
dos pais mais jovens conheci-
dos no Reino Unido, noticiou 
o tablóide The Sun, que exibe 
na primeira página a imagem 
do jovem com a sua filha. Com 
menos de 1,30 m de altura, Al-
fie, que aparenta menos idade, 
tinha apenas 12 anos quando 
engravidou Chantelle Stead-
man, de 15. Da aventura nas-

ceu uma menina saudável chamada Maisie Roxanne. 
“Eu nem sabia como seria ser pai. Mas eu vou ser um 
bom pai e cuidar da minha filha”, afirmou Alfie Patten 
ao The Sun. Questionado sobre como ia sustentar fi-
nanceiramente o bebé, Alfie perguntou o significado da 
pergunta e depois de esclarecido disse: “Eu não tenho 
dinheiro. Às vezes o meu pai dá-me dez libras”.
Segundo o tablóide inglês, Chantelle escondeu a gra-

videz durante quatro semanas, quando a mãe da adoles-
cente, de 38 anos, começou a desconfiar devido ao au-
mento de peso da filha. A história veio relançar o debate 
no Reino Unido sobre o preocupante número de casos 
de pais e mães adolescentes no país, um dos mais ele-
vados da Europa Ocidental. Por cada mil mulheres com 
idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos exis-
tiram 27 nascimentos entre 2000 e 2005, segundo um 
relatório da Population Action International.
“Não conheço muitos detalhes sobre o caso, mas é 

claro que todos nós gostaríamos de evitar o número de 
gravidezes entre as adolescentes”, declarou o primeiro-
ministro britânico, Gordon Brown. JN

Multas por excesso de velocidade
quase duplicaram em 2008
O número de condutores multados por 

excesso de velocidade no ano passa-
do quase duplicou relativamente a 2007, 
revelam dados da Autoridade Nacional 
de Segurança Rodoviária (ANSR), on-
tem divulgados. No ano passado foram 
multados por excesso de velocidade 298 
500 condutores, mais 136 272 que em 
2007, quando foram detectadas 162 228 
infracções. A ANSR justifica o aumento 
das infracções em 2008 com a recupera-
ção do atraso do registo de autos ocorri-
dos em 2006 e 2007 e com a fiscalização 
dos radares instalados pela Câmara Mu-
nicipal de Lisboa.

A maioria das infracções registadas no 
ano passado foram graves (193 297), se-
guindo-se as leves (81 471) e muito gra-
ves (23 732). De acordo com a ANSR, as 
298 500 infracções de velocidade foram 
registadas em Portugal continental, tendo 
sido utilizados vários equipamentos para 
as detectar.
Segundo a ANSR, o número de multas 

por excesso de velocidade entre 2005 e 
2007 não sofreu grandes alterações. Em 
2005, foram registadas 139 514 infrac-
ções, número que desceu para 119 366 
em 2006, voltando a subir para 162 228 
no ano seguinte.

Bruxo
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Amor Sorte

obama escreve a
cavaco e Sócrates
O Presidente da República e o primei-

ro-ministro receberam ambos uma 
carta do Presidente dos EUA, em que Ba-
rack Obama reconhece a  importância do 
relacionamento com Portugal e manifesta 
o desejo de uma colaboração estreita com 
ambos. As cartas exprimiam o mesmo, só 
mudavam os nomes. 
Depois de no início da tarde de ontem 

se ter ficado a saber que, na carta dirigida 
a Cavaco Silva, o Presidente americano 
falava numa colaboração com o homó-
logo português para “edificar um mundo 
melhor”, horas depois descobriu-se que 
os mesmos termos constavam de uma 
missiva enviada a José Sócrates.
“Estou confiante de que poderemos tra-

balhar em conjunto, nos próximos quatro 
anos, num espírito de paz e amizade, com 
vista a edificar um mundo mais seguro”, 
lê-se nas cartas a que a Lusa teve ontem 
acesso. As mensagens enviadas a ambos 

os políticos portugueses são a resposta às 
felicitações de Cavaco e Sócrates após 
as eleições americanas. Na sua resposta, 
Obama reconhece existir “um quadro de 
desafios” que serão enfrentados melhor 
em conjunto e diz-se muito sensibiliza-
do com a carta de cada um, que apreciou 
“particularmente”.
Fortalecer aliança
O Presidente dos EUA salienta ainda 

existirem “excelentes oportunidades que, 
se abordadas com eficácia, poderão con-
tribuir para promover os objectivos” da 
aliança com Portugal. 
“Ao darmos início à nossa colaboração, 

estou absolutamente convicto da impor-
tância fundamental do nosso relaciona-
mento”, acrescenta.
Na sua carta, Cavaco Silva sublinhou o 

papel da comunidade portuguesa e luso-
descendente residentes nos EUA, como 
elo de ligação entre os dois países.

doençA
Michael Jackson está a com-
bater uma infecção grave de 
pele numa clínica em Bever-
ly Hills. “Tem uma infecção 
cutânea severa que contraiu 
durante uma cirurgia de re-
construção ao nariz”, disse 
uma fonte citada pelo jornal 
inglês “The Sun”.

cocAÍnA
O SEF do aeroporto do Porto 
identificou um cidadão es-
trangeiro que trazia quatro 
bolas de cocaína no estôma-
go, que depois expeliu, disse 
fonte aeroportuária.

PortAs exige deBAte
no PArlAmento
O presidente do CDS-PP, 
Paulo Portas, anunciou que 
vai requerer a realização de 
um debate parlamentar so-
bre a situação económica, 
defendendo que o Governo 
“tem a obrigação de tomar 
mais medidas” neste domí-
nio. “Os números são piores 
do que alguma vez o Gover-
no estimou ou reconheceu. O 
primeiro-ministro diz que não 
são precisas mais medidas 
do ponto de vista da situação 
económica e social: discordo 
frontalmente”, afirmou.

avião caiu 245m em segundos
O avião que na quinta-feira se despe-

nhou na área residencial de Buffalo, 
no estado de Nova Iorque, provocando 
a morte a 50 pessoas, caiu 245 metros 
em cinco segundos, revelou um oficial 
da entidade de segurança aeronáutica 
norte-americana.Segundo o oficial Steve 
Chealander, o avião desceu dos 1800 pés 
para os 1000 pés (uma diferença de 245 
metros) pouco antes do impacto. 
O responsável revelou ainda que o sis-

tema de voo automático esteve ligado até 
pouco antes da queda, acrescentando que 
os investigadores não encontraram indí-
cios de concentração de gelo no apare-
lho, uma situação que obrigaria os pilotos 
a operar o avião manualmente. “A única 
restrição que os fabricantes do avião en-

contram e recomendam é o desligar do 
piloto automático em caso de concentra-
ção de gelo”, explicou Chealander, pelo 
que o piloto, aparentemente, procedeu da 
melhor forma. Recorde-se que as grava-
ções registadas antes da queda do avião 
referem que o piloto  informou acerca da 
existência de gelo nas asas e nas janelas 
da cabina. O avião, um Bombardier Dash 
da Continental Airlines, despenhou-se às 
22h20 de quinta-feira na cidade de Cla-
rence Center, quando faltavam cerca de 
cinco  minutos para aterrar no aeroporto 
de Buffalo, no norte do Estado de Nova  
Iorque, nordeste dos Estados Unidos. 
A queda provocou a morte aos 49 pas-

sageiros e tripulantes e a uma pessoa no 
solo.

Governo “não está a agir” 
para melhorar situação 
do país
A presidente do PSD defendeu que “o Governo não 

está a agir” e que “não se vê absolutamente nenhum 
efeito” das medidas anunciadas para melhorar a situação 
“grave” do país. Depois de ter recebido a UGT e a CGTP 
na sede do PSD, Manuela Ferreira Leite disse que quis 
ouvir as centrais sindicais “o sentido de fazer uma análise 
profunda sobre a situação grave em que o país se encon-
tra... Estamos a ver muito pouca acção por parte do Go-
verno. Há muitos anúncios mas não está a haver acção. 
O Governo não está a agir”, defendeu, argumentando 
que se o executivo estivesse a agir haveria efeitos visíveis 
e “ainda não se vê absolutamente nenhum efeito”. 

cAsAs
O Programa Local de Habi-
tação lançou o site habita-
cao. cm-lisboa.pt. Este é um 
instrumento que visa definir 
a política de habitação para 
Lisboa num horizonte tempo-
ral de quatro a cinco anos.

BAres
Cerca de 40 bares e disco-
tecas foram multados e dois 
encerrados provisoriamente 
no distrito de Lisboa desde 
que estão em vigor as novas 
regras de segurança para 
estes estabelecimentos, dis-
se a governadora civil de Lis-
boa, Dalila Araújo.

indemniZAções
tAPAm BurAcos
Em 2008, cerca de 350 auto-
mobilistas pediram indemni-
zações à Câmara de Lisboa 
devido a danos causados nas 
viaturas pelos buracos nas 
ruas, refere um documento 
da autarquia a que a agência 
Lusa teve acesso. Cerca de 
metade dos automobilistas 
foram indemnizados.

AustrÁliA
A Austrália prestou em diver-
sas igrejas, homenagem às 
mais de 180 vítimas dos in-
cêndios, ao mesmo tempo que 
milhares de bom beiros contin-
uavam a combater as chamas 
em mais de dez fogos.
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A  A banda deseja informar toda a comunidade que se pode escrever na sua escola de 

música em qualquer momento do ano. 
 

         Cursos gratuitos todas as: 
 

 Quintas-Feiras às 6h30 da tarde na Associação dos Pais. 
 Seixtas-Feiras às 7 horas da tarde na Associação do Divino Espirito Santo Hochelaga.  

 
Podemos modificar o horário dependente de sua disponibilidade. 

     
 
 

 
 

Queremos também informar a communidade que a nossa banda está sempre disposta 
para acolher novos elementos. 

Se sabe tocar música ou conhece quem o saíba, é o momento de se integrar. 
 

Ensaios: Todos os Domingos das 10h30 as 1h30 da tarde na Associação do Divino 
Espirito Santo Hochelaga (Sala de Nossa Sra. Dos Milagres). 

 
 

 Para mais informações, por favor, contactar  
Debbie Aguiar (514) 973-2830      ou      Kevin Lima (514) 574-1908 

 
 Associação do Divino Espirito Santo Hochelaga  
6024 Hochelaga, Mtl, Qc. H1N 1X6 (intersection Cadilac) 

 Associação dos Pais  
333, rue de Castelnau Est, Mtl, Qc. H2R 1P8 (entre Henri-Julien e Drolet)  

 

Uma cozinha gigante de 26 
milhões para o parlamento

listas de
eleitores perdidas 

charest não exclui
aumentos de tarifas

O ministério das Obras públicas está 
actualmente a construir uma nova 

cozinha, gigante, em Ottawa, onde se-
rão preparadas, em breve, as refeições 

dos deputados e senadores, assim como 
as dos empregados da colina parlamen-
tar. O problema é que esta “instalação de 

produção alimentar”, como lhe chamam 
os funcionários do ministério das Obras 
públicas, está situada a… 10 quilómetros 
do Parlamento e custará 26 milhões de 

dólares aos contribuintes, de-
monstram documentos obtidos 
pelo diário La Presse em virtu-
de da Lei sobre o acesso à in-
formação. Para evitar as deslo-
cações “inúteis”, os deputados 
e os seus empregados não terão 
de se mover. As refeições em 
questão “serão resfriadas para 
armazenamento” e transpor-
tadas para os bares e o restau-
rante parlamentar onde “serão 
aquecidas, se necessário”, antes 
de ser servidas. O ministério 
das Obras públicas optou por 
esta construção de 2300 m2, si-
tuada no 170, chemin Algoma, 
porque deve ser fechada a cozi-
nha do edifício Oeste da colina 
parlamentar, onde são actual-
mente preparadas as refeições 
para os quatro bares e as can-
tinas da colina. O edifício Oes-
te deverá conhecer renovações 
essenciais durante os próximos 
anos. Depois das renovações 

terminadas, o edifício histórico servirá 
unicamente de espaços de escritório para 
os deputados.

O primeiro-ministro Jean Charest ga-
rantiu que as tarifas das creches a 

7$ não aumentariam, apesar do contexto 
difícil das finanças públicas, mas ele não 
excluiu a possibilidade de aumentos para 
os outros serviços governamentais. 
O PM Charest afirmou que a sua admi-

nistração deverá viver com défices, a par-
tir do próximo ano fiscal, a fim de manter 
os serviços à população. “Houve uma 

forte deterioração da economia mundial 
e, infelizmente, coloca-nos numa situa-
ção de défice. É uma escolha que se deve 
fazer, porque não queremos cortar nos 
serviços”. 
O primeiro-ministro indicou que neste 

contexto, aumentar as tarifas poderia ser 
essencial e que os mecanismos regula-
mentares existentes determinarão a sua 
necessidade.

Foi uma semana movimentada para a 
protecção da vida privada e a transpa-

rência em Ottawa. Informações pessoais 
perdidas, vigilância acrescida da Internet, 
pedido de reforma da Lei sobre o acesso 
à informação: o governo e as suas agên-
cias foram chamadas à ordem de todas as 
partes. A Comissária à protecção da vida 
privada e a verificadora-geral começaram 
o baile, publicando dois relatórios que 
repreendem Eleições Canadá, Passaporte 
Canadá e Rendimento Canadá, para prá-
ticas duvidosas. A Comissária Jennifer 
Stoddart descobriu que Eleições Canadá 
tinham perdido várias listas de eleitores 
durante as últimas eleições, tanto parciais 

como gerais. Estas listas compreendem 
os nomes, os endereços e as datas de nas-
cimento de, em média, 350 eleitores cada 
uma. “Num mundo de crédito e de cartão 
de identidade – acrescentou a comissária 
Stoddart –, as forças policiais dizem-nos 
que a data de nascimento é a chave da 
reconstrução duma nova identidade ou 
duma identidade fraudulenta”. Também 
recordou que em 2006, umas listas elei-
torais perdidas tinham sido encontradas 
em salas de simpatizantes dos Tigres de 
liberação de Elam tamoul, durante requi-
sições policiais em Montreal e em Toron-
to. Os Tigres são uma organização consi-
derada terrorista no Canadá.

A Associação Portuguesa do espírito santo
de Hochelaga vai apresentar as danças do 

carnaval de Portugal em directo
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Sexta-feira, dia 6 de Fevereiro 
de 2009, realizou-se uma 

noite de “Fados”, com jantar, no 
restaurante “Tasca”, conhecido 
da nossa comunidade como um 
restaurante “bem Português”.
O jantar estava muito bom, 

confeccionado pelo “chefe cozinheiro e 
proprietário”, o senhor Franklin Gomes.
O elenco era formado por Luís Duarte, 

à viola clássica, António Moniz, à guitar-
ra portuguesa, e os fadistas Rosy Santos 
e Carlos Rodrigues.
Rui Mateus, o acordeonista e animador 

deste restaurante (já Prata da Casa), fez a 
locução da noite, tocou e cantou também 
um fado.
Como é praxe nestes serões, estão sem-

pre fadistas, o que foi o caso de Jorge 
Saraiva, João Rebelo (Pica), Francisco 
Fernandes, que também se juntaram ao 
elenco da noite, cantando uns fadinhos, 
assim como o guitarrista Manuel Travas-

sos.
Foi uma noite das quais poderia ter sido melhor (para 

quem estava para ouvir o fado) pois, os nossos artistas 
com todo o primor com que costumam tocar e cantar, 
fizeram quase o impossível para serem ouvidos, devido 
ao barulho intenso na sala.
Como tudo o que começa mal acaba bem (assim diz o 

ditado), a segunda parte desta noite de fados prolongou-
se com a diminuição do barulho, aumentando, assim, a 
vontade, tanto de ouvir como de tocar e cantar o fado, 
terminando num sarau fadista muito agradável.

Ao proprietário, ao gerente Nuno Dias e a “Toda” a 
equipa deste restaurante, desejo muito sucesso, lou-
vando a coragem e o esforço que fizeram para servir 
uma sala cheia, com uma equipa tão pequena. Nem 
só a quantidade é importante, mas sim a qualidade!
Saudações Fadistas!

Quando frequentei aqui em 
Montreal a escola, lembra-

me que no último ano do secundá-
rio fomos obrigados a estudar na 
aula de literatura, a história drama 
de “Macbeth” do grande escritor 
inglês, Shakespeare. Detestava 
aquela aula, detestava aquela his-

tória que para piorar as coisas, estava escrita em inglês 
antigo. Que horror! É afinal uma história de horror, mas 
tive a curiosidade de ir à sala Wilfrid-Pelletier da Place 
des Arts a ver a peça em ópera. Digo-vos que adorei. 

Foi um drama apresentado em ópera, em italiano e com 
subtítulos em francês e inglês. Fizeram parte desta obra: 
Duncan, rei da Escócia; Malcolm, seu filho; Macbeth, 
general do exército do rei; Banquo, general do exército 
do rei; Mcduff, nobre da Escócia; Lady Macbeth; o dou-
tor, uma criada, o assassino e as videntes.
A história começa quando Macbeth e Banquo, ambos 

generais do exército, regressam de um vitorioso com-
bate e encontram um grupo de feiticeiras que saúdam 
Macbeth como o Senhor de Cawdon e futuro Rei e Ban-

quo como pai de uma linha destinada a imperar. Nessa 
altura, Macbeth recebe a grande notícia de que efectiva-
mente se vê atribuído do título de Senhor de Cawdor. A 
primeira profecia estava pois realizada. Lady Macbeth 
recebe uma carta revelando-lhe o que esta a passar-se 
com o marido e esta promete que tudo fará para o ma-
rido subir ao trono. Macbeth que nessa noite recebe em 
casa o Rei, planeia ajudado por sua esposa e penetra no 
quarto onde o Rei se encontrava a dormir e assassina-o. 
Mais tarde decide matar Banquo e consegue-o através 
de um grupo de “morteiros” que ficam radiantes diante 
da ideia de Macbeth vir a ser Rei. Macbeth e sua esposa 
convidam a corte em geral a um grande banquete, mas 
este tem visões de Banquo e tal é o transtorno que o Rei 
já não é capaz de se controlar. Voltam ver as feiticeiras 
que o aconselham a ter cuidado com Mcduff. Com tan-
ta desordem no país, os escoceses fogem, exilam-se e 
sofrem muito. Com tanta ambição mas com tanto crime 
cometido, Lady Mabeth exila-se no seu castelo e passa 
a sofrer de sonambulismo. Acaba por morrer. Segunda 
a previsão das feiticeiras, a armada inimiga avança con-
tra Macbeth onde este e Mcduff se afrontam e Malcolm 
foi proclamado rei para alegria de todos. Linda história 
interpretada por John Faning, Michel Capalbo, Roger 
Honeywell, Brian McIntosh, Luc Robert, Alexandre 
Sylvester, Lara Ciekiewicz, Roy Del Valle e Stephen 
Hegedus.e a Orquestra Sinfónica de Montreal. 
Afinal é uma história de grande relevância que mostra 

com justiça e brio um aspecto fundamental da natureza 
humana: a sede do poder. O compositor Verdi pôs o seu 
talento musical e compreensão na psicologia humana ao 
serviço da ópera para mostrar como um casal ávido pelo 
poder atingiu tais extremidades antes do desespero.

carta dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.Amor: 
Não fomente desacordos, está a atravessar uma fase em que 
poderá sentir-se só. saúde: Esteja atento aos sinais que o seu 
organismo lhe dá. dinheiro: Pense bem antes de investir. Fase 
muito positiva no campo profissional, irá estar dedicado ao tra-

balho e esforçar-se-á para obter resultados compensadores e positivos no 
mesmo. Não se irá arrepender desta dedicação pois os resultados irão ser 
bastante satisfatórios.
número da sorte: 37 números da semana: 3, 11, 14, 15, 18, 19 

carta dominante: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ Indo-
lência. Amor: Está a passar por uma fase de maior dedicação 
ao lar e à sua família, é importante desfrutar ao máximo deste 
momento. Está também a preservar muito a privacidade do seu 
espaço, mais do que fez ate aqui. A sua vida sentimental está 

agora a atingir um clima de maior harmonia e paz. saúde: Previne-se pois 
o seu sistema imunitário não anda muito bem.  dinheiro: Este não é um 
período muito favorável para grandes gastos.
número da sorte: 66 números da semana: 1, 2, 3, 22, 24, 25 

carta dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta 
Vantajosa. Amor: Não seja tão crítico pois pode perder alguém 
que ama. Seja mais meigo e compreensivo. saúde: Dores nos 
membros inferiores e superiores.  dinheiro: O seu desejo de 
que tudo seja perfeito vai fazer com que os colegas percam a 

paciência consigo. Está agora a ultrapassar um período bastante positivo a 
nível financeiro, aproveite-o para concretizar aquele sonho que até aqui vem 
a adiar por falta de condições para a sua realização. Mas não se entusias-
me demais, para que esta fase não passe que nem um furacão, e o deixe 
prejudicado.
número da sorte: 48 números da semana: 3, 14, 25, 33, 36, 39

carta dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Encontrará um novo amor em breve. Não seja exibicio-
nista, aproveite as suas características para dar mais luz e ale-
gria à vida daqueles que o rodeiam. saúde: Mantenha a calma. 
Esta é uma fase dedicada à definição de si próprio. dinheiro: 

Procure ter uma noção mais exacta daquilo que possui no presente para o 
poder desenvolver com sucesso no futuro. Se pretende fazer um negócio, 
esta é a altura certa, mas seja prudente.
número da sorte: 69 números da semana: 1, 4, 15, 36, 47, 58

carta dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Escuridão. 
Amor: Irá estar mais concentrado e dedicado a si próprio. Está a 
tentar definir a sua personalidade, e a encontrar tudo aquilo que 
lhe falta e que necessita para uma positiva evolução pessoal. 
saúde: Atravessa uma fase tranquila neste campo. dinheiro: 

Poderão surgir investimentos lucrativos, todavia, evite arriscar demasiado.
número da sorte: 60 números da semana: 2, 6, 17, 19, 25, 44

carta dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, No-
vidades. Amor: A sua relação com aqueles que o rodeiam está 
agora bastante positiva, pois este é um período em que deposi-
tam muita confiança em si, e estão a dar-lhe simultaneamente 
uma maior importância e valor. saúde: Deve cuidar mais da sua 

mente e do seu espírito.  dinheiro: Este é um bom momento para por em 
marcha um projecto antigo.
número da sorte: 75 números da semana: 2, 8, 13, 25, 29, 38

carta dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: 
Esforce-se por compreender melhor os pontos de vista e as ne-
cessidades da sua cara-metade. A sua atracção por tudo o que 
é invulgar e estranho está neste momento bastante acentuada. 
Sentir-se-á muito ciumento e com um sentido de autoridade de-

masiado apurado. saúde: Prováveis problemas de fígado.
dinheiro: Aquela casa no campo que tanto desejou pode ser sua, pense 
nisso e peça orçamentos.
número da sorte: 25
números da semana: 2, 11, 14, 17, 25, 28 

carta dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: A 
paixão não lhe está a dar a felicidade que esperava. saúde: Te-
nha cuidado e não descuide problemas aparentemente insigni-
ficantes. dinheiro: O seu empenho vai valer-lhe lucros inespe-
rados. O seu sentido de curiosidade está neste momento muito 

apurado, apetece-lhe conhecer novos valores e costumes, o que torna esta 
fase na mais propícia para viajar. É a altura ideal para expandir e aprofundar 
o seu conhecimento filosófico e intelectual.
número da sorte: 28
números da semana: 2, 24, 25, 28, 36, 39 

carta dominante: A Força, que significa Força, Domínio. 
Amor: Passará momentos muito divertidos com os seus ami-
gos. Sente-se agora capaz de resolver alguns problemas, e vê 
o mundo que o rodeia de uma forma mais aberta e global, o 
que poderá ser benéfico na resolução de problemas. saúde: 

Procure fazer mais caminhadas.  dinheiro: Os sentidos de persuasão e ar-
gumentação estão bastante vincados, pois sente necessidade de expandir e 
partilhar as suas ideias. 
número da sorte: 11
números da semana: 2, 13, 24, 55, 56, 69 

carta dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. 
Amor: Demonstre mais o quanto ama a pessoa que tem a seu 
lado. saúde: Cuidado com os seus rins, não tem bebido tanta 
água quanto devia. dinheiro: Poderá planear uma viagem, as 
suas economias já lho permitem. Este é um período bastante 
favorável para expandir a sua criatividade. Aproveite para con-

tactar com aqueles que se sentem também em expansão nesta área. 
número da sorte: 72
números da semana: 11, 34, 45, 57, 60, 72

carta dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Está neste momento a desfrutar do calor do lar como 
uma fuga a todas as responsabilidades e obrigações que o es-
peram lá fora. Reserve mais tempo para dedicar à sua relação 
amorosa pois a pessoa amada necessita da sua atenção. saú-
de: Modere a sua alimentação, evite comer tanta carne verme-

lha. dinheiro: Controle a impulsividade nos gastos. 
número da sorte: 46
números da semana: 1, 16, 29, 33, 35, 36

carta dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: 
Reinará um clima de desacordo com a pessoa amada.  saúde: 
Esteja alerta a possíveis problemas de hipertensão. dinheiro: 
Esta é a altura ideal para exteriorizar as suas ideias àqueles 
que o rodeiam. Procura agora no mundo que o rodeia novos 

interesses, novas acções e até mesmo novas formas de se abstrair do stress 
do dia a dia. 
número da sorte: 55
números da semana: 10, 11, 14, 22, 23, 25

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)

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

Macbeth, ambição extrema...
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

Elisa Rodrigues
jornal@avozdeportugal.com

“Meia – Noite” de fados!
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está bem, façamos de conta 

Façamos de conta que nada aconteceu 
no Freeport. Que não houve invul-

garidades no processo de licenciamento 
e que despachos ministeriais a três dias 
do fim de um governo são coisa normal. 
Que não houve tios e primos a falar para 
sobrinhas e sobrinhos e a referir montan-
tes de milhões (contos, libras, euros?). 
Façamos de conta que a Universidade 
que licenciou José Sócrates não está fe-
chada no meio de um caso de polícia com 
arguidos e tudo.
Façamos de conta que José Sócrates 

sabe mesmo falar Inglês. Façamos de 
conta que é de aceitar a tese do professor 
Freitas do Amaral de que, pelo que sabe, 
no Freeport está tudo bem e é em termos 
quid juris irrepreensível. Façamos de 
conta que aceitamos o mestrado em Ges-
tão com que na mesma entrevista Freitas 
do Amaral distinguiu o primeiro-minis-
tro e façamos de conta que não é absurdo 
colocá-lo numa das “melhores posições 
no Mundo” para enfrentar a crise devido 
aos prodígios académicos que Freitas do 
Amaral lhe reconheceu. Façamos de con-
ta que, como o afirma o professor Correia 
de Campos, tudo isto não passa de uma 
invenção dos média. Façamos de conta 
que o “Magalhães” é a sério e que nun-
ca houve alunos/figurantes contratados 
para encenar acções de propaganda do 
Governo sobre a educação. Façamos de 
conta que a OCDE se pronunciou sobre 
a educação em Portugal considerando-a 
do melhor que há no Mundo. Façamos de 
conta que Jorge Coelho nunca disse que 
“quem se mete com o PS leva”. Façamos 
de conta que Augusto Santos Silva nun-
ca disse que do que gostava mesmo era 
de “malhar na Direita” (acho que Klaus 

Barbie disse o mesmo da Esquerda). Fa-
çamos de conta que o director do Sol não 
declarou que teve pressões e ameaças de 
represálias económicas se publicasse re-
portagens sobre o Freeport. Façamos de 
conta que o ministro da Presidência Pe-
dro Silva Pereira não me telefonou a ten-
tar saber por “onde é que eu ia começar” 
a entrevista que lhe fiz sobre o Freeport e 
não me voltou a telefonar pouco antes da 
entrevista a dizer que queria ser tratado 
por ministro e sem confianças de natureza 
pessoal. Façamos de conta que Edmundo 
Pedro não está preocupado com a “falta 
de liberdade”. E Manuel Alegre também. 
Façamos de conta que não é infinitamen-
te ridículo e perverso comparar o Caso 
Freeport ao Caso Dreyfus. Façamos de 
conta que não aconteceu nada com o pro-
fessor Charrua e que não houve indaga-
ções da Polícia antes de manifestações 
legais de professores. Façamos de conta 
que é normal a sequência de entrevistas 
do Ministério Público e são normais e de 
boa prática democrática as declarações 
do procurador-geral da República. Faça-
mos de conta que não há SIS. Façamos de 
conta que o presidente da República não 
chamou o PGR sobre o Freeport e quan-
do disse que isto era assunto de Estado 
não queria dizer nada disso. Façamos de 
conta que esta democracia está a funcio-
nar e votemos. Votemos, já que temos a 
valsa começada, e o nada há-de acabar-se 
como todas as coisas. Votemos Chaves, 
Mugabe, Castro, Eduardo dos Santos, 
Kabila ou o que quer que seja. Votemos 
por unanimidade porque de facto não in-
teressa. 
A continuar assim, é só a fazer de conta 

que votamos.

Mário Crespo, JN
jornal@avozdeportugal.com

No além da vida
Victor Hugo

No incessante caminhar dos longos 
dias, com o frio e a neve, os anos 

vão passando, numa corrida fulgurante, 
sem que nos demos conta, e um dia as 
lutas e as batalhas terminam, com uma 
guerra que já estava perdida de ante-
mão.
No desfilar da nossa corrida “marato-

niana”, quantas recordações, quantos 
sonhos e ilusões, quantos desejos mis-
turados com raiva, ódio e vingança, 
quantas alegrias e tristezas. Assim é fei-
to o percurso de todos nós, que do nada 
viemos e para o nada voltamos.

Neste longo percurso, existem alguns 
que são mais afortunados que outros, 
nasceram no bom lugar, tiveram bons 
pais, alguns a quem a vida bafejou com 
mais sorte ou mais inteligência, outros 
que viveram muitos anos, o suficiente 
para assistirem a muitas mudanças, mas 
todos têm o mesmo fim, a riqueza, a po-
sição social e o título, tudo cá ficou.
Nesta longa correria, nem sempre nos 

damos conta da nossa fragilidade e 
muitas vezes basta um só segundo para 
inverter toda a nossa vida, e é nesse se-
gundo que devemos apreciar a beleza 
da nossa existência.
Quanto tempo desperdiçado em futi-

lidades, em desavenças, em questiún-
culas, quantas amizades perdidas, por 
orgulho ou vaidade. Quantas vezes a 
ganância, a avareza e o egoísmo nos 
impediram de viver a amizade, a união 
e a fraternidade.
A vida passou num ápice e a morte che-

gou de inesperado, e passámos a vida a 
lastimar-nos, passando muitas vezes ao 
lado do mais importante. Fico bastante 
triste quando vejo pessoas amarguradas 
que passam os dias e os anos lastiman-
do a sua existência.
Recordo-me do casal que passou a vida 

a trabalhar e a fazer sacrifícios, acumu-
lando coisas. Um dia, pegaram em duas 
malas e foram para o lar de idosos, dei-
xando atrás as recordações e as coisas 
que ninguém aproveitou. Deus criou 
as pessoas para as amarmos e as coisas 
para as usarmos, mas às vezes sucede o 
contrário.
Todos sabemos que a ciência deu pas-

sos enormes, as doenças banais de an-
tigamente que dizimavam tanta gente, 

hoje são facilmente curadas, e a espe-
rança de vida foi alargada por vários 
anos. Mas as novas formas de viver 
trouxeram outras doenças, sida, ata-
ques cardíacos e cancro, que são hoje 
as grandes causas de morte.
A morte é a sequência natural da vida, 

o que não impede que seja um drama, 
sobretudo quando, segundo a nossa vi-
são, às vezes ela é injusta.
Como eu creio que a vida é um dom de 

Deus, os anos que por cá passamos são 
sempre uma dádiva e creio que devía-
mos dar graças pelos que vivemos e não 
pensar nos anos que deveríamos viver.
Na roda da vida surgem-nos momen-

tos difíceis, mas não creio que seja na 
amargura, na descrença, implorando a 
simpatia, a compaixão e a piedade, que 
se consegue a tranquilidade suficiente 
para aceitar um destino, que mais tar-
de ou mais cedo está reservado a to-
dos nós. Costumo dizer que os anos que 
já vivi foram uma bela dádiva e quando 
abandonar todos, os daqui, os amigos 
e aqueles que eu amo, irei encontrar 
no além muitos daqueles que também 
amei muito.
Gostava de terminar esta minha refle-

xão com o pensamento dum grande es-
critor que disse o seguinte:
“A morte não é o fim de tudo, ela não 

é senão o fim duma coisa e o começo 
de outra. Na morte o homem acaba e a 
alma começa. Que nos digam esses que 
atravessam a hora fúnebre, a última ale-
gria e a primeira hora do luto. Digam se 
não é verdade que ainda há ali alguém 
e que não acabou tudo? O que darei ao 
túmulo não é o meu eu, o meu ser. O 
homem é um prisioneiro que escala pe-
nosamente os muros da sua masmorra. 
Coloca o pé em todas as saliências e 
sobe até ao respiradouro. Aí olha e dis-
tingue ao longe, a campina, aspira o ar 
livre e vê a luz. Assim é o homem. O 
prisioneiro não duvida que encontrará 
a claridade do dia e a liberdade. Como 
pode o homem duvidar se vai encontrar 
a eternidade à sua saída? Porque não 
possuirá ele um corpo subtil, etéreo, de 
que o nosso corpo humano não pode ser 
senão um esboço grosseiro? A alma tem 
sede do absoluto e o absoluto não é des-
te mundo. É pesado demais para esta 
terra. O mundo luminoso é um mundo 
invisível, que nós não vemos. Os nos-
sos olhos carnais só vêem a noite.
A morte é uma mudança de vestimen-

tas e a alma que estava vestida de som-
bra, vai ser vestida de luz. Na morte o 
homem fica sendo imortal. A vida é o 
poder que tem o corpo de manter a alma 
sobre a terra, pelo peso que faz nela. 
Para além das sombras estende-se o 
brilho da eternidade. As almas passam 
duma esfera para outra, tornando-se 
cada vez mais luz. Aproximam-se cada 
vez, mais e mais de Deus. O ponto de 
reunião é no infinito. Aquele que é vivo 
e morre, desperta e vê que é Espírito.”
Esta bela filosofia será talvez difícil de 

aceitar para os que sofrem no corpo as 
incertezas do amanhã, mas talvez seja 
um bálsamo, para que aceitemos um 
destino que está reservado a todos nós.

eutanásia em referendo?
O caso da italiana que morreu, depois 

de 17 anos em coma, reabriu o de-
bate sobre a eutanásia em Portugal, com 
os socialistas a admitir que a questão jus-
tifica um referendo nacional.
«É um dos temas que 

bem justifica um refe-
rendo nacional, mas é 
uma questão a ver», dis-
se o presidente do PS, 
Almeida Santos, que, 
conjuntamente com 
outras figuras políticas 
socialistas, é subscritor 
de uma moção sectorial 
para abertura de um de-
bate nacional sobre a 
eutanásia.
O antigo presidente da Assembleia da 

República explicou que sempre defendeu 
a eutanásia e que a altura escolhida para 
lançar este debate não tem qualquer con-
torno político. 
«Acho que o direito à vida implica o 

direito à morte. Sobretudo quando não 
morrer significa um sofrimento terrível. 
As pessoas têm o direito de se privarem 
desse sofrimento. Não quero viver mais! 
Porque não? É um direito como outro 
qualquer», expressou.
Questionado pelos jornalistas sobre por-

quê subscrever agora a moção, Almeida 
Santos limitou-se a responder: «Porque 
não antes? Deviam-me era perguntar por-
que não antes».
Sobre se a moção que assinou com ou-

tros destacados ele-
mentos socialistas, 
entre eles o secretário 
de Estado da saúde, 
Manuel Pizarro, o ac-
tual líder da JS, Duarte 
Cordeiro, o anterior, 
Pedro Nuno Santos, e 
ainda pelos três vice-
presidentes da bancada 
do PS no Parlamento, 
Mota Andrade, Antó-
nio Galamba e Ricardo 

Marques, poderá a vir a ser transformada 
em proposta de lei, o dirigente socialista 
respondeu que, para já o que assinou foi 
destinado a uma discussão pública, «mas 
depois logo se vê». 
Almeida Santos disse desconhecer se 

a moção será debatida no próximo con-
gresso socialista, agendado para o final 
de Fevereiro, mas manifestou a espe-
rança de que alguém aborde o assunto. 
«Não sei se vai ser. Não sei se faz parte 
da moção de Sócrates, creio que não», 
afirmou.
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“KISS bIll”, 2ª EDIçãO

Uma produção da
pigeons international

O TAlENTO TEM UM NOME: 

O tempo corre lentamente. A acústica 
da Sala Wilfrid-Pelletier devolve-

nos o ronronar suave da urbe humana que 
com controlada expectativa, espera a en-
trada em cena da diva, que dentro de al-
guns momentos encherá a sala com a sua 
voz castiça e bem timbrada, em interpre-
tações da canção nacional, nova feição de 
velhas raízes. Poucas horas ainda passa-
ram, desde que o Sol enfiou o seu pijama e 
tranquilamente, tomou a direcção dos seus 
aposentos no Universo, com promessa de 
reaparecer de novo, para alegrar os dias 
invernosos que nos faltam atravessar, até o 
despontar da Primavera. As luzes baixam 
de intensidade e sem ruído, alguns músi-
cos aparecem e vão instalar-se no palco 
junto dos seus instrumentos, passando dis-
traidamente os dedos pelas cordas e super-
fícies de percussão. Esboçam retalhos de 
melodias que as orelhas não identificam 
logo, mas que o coração reconhece.
Então, com passo lento mas firme, a can-

tadeira sai da sombra e avança decidida-
mente para o centro do palco, voltando as 
costas aos seus acompanhadores e fixando 
o olhar no ponto indefinido da sala.
O silencia é agora profundo. Quase reli-

gioso. A fadista reconhece o seu público. 
Ninguém irá perturbar o seu canto e ela 
poderá, no seu estilo inconfundível, dei-
xar falar o seu coração. A sua voz. O seu 
talento. 
E o espectáculo começa. Quase um rito. 

A artista funde-se na cena sabendo-se de-
sejada pelo público e pronta a dar o máxi-
mo do seu ser, desse dom extraordinário 
que a Natureza lhe deu, para poder can-
tar, cantar, com a dádiva Divina da sua 
voz, forte e cristalina, exigindo ao mesmo 
tempo do seu público uma submissão e 
compreensão absoluta, que ninguém nega 
dispensar-lhe. É a simbiose que nenhuma 
falha deverá ensombrar o espectáculo.
Mariza é um prodígio que canta tanto 

com a voz como com a alma. A alma do 
Fado. E em cada interpretação, ela com-
bina sonoridade e dramatização. Ora pu-
xando as cordas vocais ao extremo, ora 
retendo a voz num arrastar intenso, lento e 
dolorido, sem artifícios, porém, entregan-
do-se ao Fado totalmente. É o dom volun-
tário duma verdadeira artista.
O público não regateia aplausos. Por ve-

zes mesmo, antes do final da composição.
A emoção, esse sentimento bem parti-

cular português, sente-se por entre as três 
mil pessoas presentes na Place des Arts. 
Sala cheia. E uma bastante forte represen-
tação portuguesa. Não creio que tenha ha-
vido, num espectáculo deste género de há 
anos a esta parte, tanta gente lusa reunida 
num mesmo local. Talvez com Amália, de 
quem, de resto, Mariza tem notáveis in-
fluências e de cujo repertório interpreta 
alguns consagrados fados. Em todos eles, 
todavia, ela dá tudo o que sente de amor, de 
tristeza, de paixão e de esperança. E quan-
do os últimos acordes saiem da guitarra, 
das violas ou dos outros instrumentos com 
que se faz acompanhar e que enriquecem 
a expressão da canção nacional, um longo 
murmúrio que se transforma em ovação, 
testemunha a gratidão e admiração da as-
sistência. No programa estavam os fados 

de — Terra —, o trabalho que esta digres-
são apresenta no continente americano, 
pondo-se em destaque os nomes de auto-
res como David Mourão Ferreira, Fernan-
do Pessoa e Florbela Espanca, mas todos, 
sem excepção, foram magistralmente in-
terpretados. Rosa Branca, um fado alegre 
e bem ritmado, é o expoente do álbum, 
destacando-se duas mornas cabo-verdia-
nas e o fado biográfico Tasco da Mouraria, 
a provar, se necessário fosse, que por ve-
zes um fado é a história de uma vida, pro-
fundamente apegado ao lirismo lusitano. 
O espectáculo teve dois outros momentos 
de grande intensidade. As prestações em 
solo do magnífico guitarrista que é o jo-
vem Ângelo Ferreira—cuja interpretação 
fez arrepiar alguns, entre os quais este 
modesto fazedor de textos, desde muito 
jovem imbuído nas catedrais fadistas—, e 
a do bateria e diversas percussões, Vicki. 
Simplesmente sublime!
De salientar que Mariza procurou sem-

pre falar em Francês, respeitando de modo 
admirável a realidade quebequense. Por 
outro lado, tornou-se deveras agradável 
de constatar a simplicidade desta grande 
artista internacional. Actuou sempre com 
o mesmo vestido negro. Quando, tantas 
vezes, principiantes sem grande futuro 
na arte, se transformam em manequins de 
desfiles de modas e artefactos, é verdadei-

ramente cativante aquela singeleza. Ma-
riza apresentou e agradeceu o contributo 
dos seus acompanhadores, que classificou 
como do melhor que existe em Portugal 
neste momento.E o público, ovacionou-a 
de pé, durante 12 minutos, exigindo o seu 
regresso ao palco em duas ocasiões, a que 
ela acedeu comovida e agradecida, elo-
giando a assistência e os portugueses pre-
sentes, de quem se aproximou na plateia, 
terminando definitivamente depois com o 
fado Rosa Branca. Uma estrondosa ovação 
culminou um espectáculo que fará história 
na Place des Arts. Fabuloso. Único.

Raul Mesquita
rmesquita@avozdeportugal.com

Mariza
Inês Faro
jornal@avozdeportugal.com

Duas cadeiras, um cineasta e uma as-
sistente. Uma conversa típica, da-

quelas a que o trabalho obriga. Lá atrás, 
pé ante pé, uma sombra entra em palco. 
Gestos harmoniosos que antecipam a di-
mensão poética do espectáculo. 
Assim começa a 2ª edição de 
“Kiss Bill”, uma criação 
da companhia Pigeons In-
ternational, fundada e di-
rigida pela luso-canadia-
na Paula de Vasconcelos, 
que esteve em exibição 
de 4 a 14 de Fevereiro no 
espaço “Usine C”.
Com “Kiss Bill” (Beijar 

Bill), a companhia revisita 
a obra do cineasta Quentin 
Tarantino e o seu filme “Kill 
Bill” (Matar Bill). 
“Foi um trabalho total outra 

vez. Não queria fazer exacta-
mente o que já tinha sido feito. Os 
bailarinos são outros, os corpos 
são diferentes”, justifica assim 
Paula de Vasconcelos o facto 
de ter levado a palco uma 
nova versão da peça já 
apresentada em 2007.
Uma jovem vai à pro-

cura de Bill para lhe 
perdoar os actos bár-
baros que ele tinha co-
metido tempos antes. 
Contrariamente ao fil-
me “Kill Bill” de Ta-
rantino, onde a vingan-
ça subjaz toda a acção, 
Paula de Vasconcelos, 
responsável pelas co-
reografias, reexamina o 
lugar ocupado pela vio-
lência, respondendo com 
amor e compaixão. 
A jovem – na pele da in-

cansável bailarina Natalie 
Zoey Gauld, representa 
assim uma força. Uma for-
ça feminina que conquista e 
seduz. Uma força que pacifi-
ca os homens, convertendo o 
mundo num espaço mais altruísta 
e mais humano, onde o perdão ocu-
pa um lugar de 
destaque. “À 
sua passagem, 
a atmosfera 
muda. Como 
se ela tives-
se o poder de 
tornar fértil o 
que estava estéril”, podemos ler na des-
crição de “Kill Bill”. É realmente assim. 
O ritmo e a energia transformam tudo em 
palco. Até os acólitos de Bill, uma espé-
cie de ninjas pós-modernos, sucumbem 
aos movimentos graciosos e à magia da 
jovem. 
E tudo se passa numa atmosfera de que 

apetece fazer parte. Um palco que se 
transforma em jardim, ao som de música 

eclética, que vai desde as batidas latinas, 
ao classicismo de Claude Debussy ou 
Stravinski.
Teatro-Dança
A poesia, o humor, a compaixão e o 

amor, são interpretados de forma 
contagiante. E se num momen-
to rimos com as representa-

ções satirizadas de actos de 
violência, rapidamente nos 
deixamos contagiar pela 
sensualidade deste bailado 
teatralizado. 
Paula de Vasconcelos 

explicou à “A Voz de Por-
tugal” o segredo da sua 
fórmula, o diálogo entre 
o teatro e a dança. “O tea-

tro, através das palavras, 
fala ao público do lógico e 

narrativo”, diz a coreógrafa. 
“A dança fala a outro nível, 
mais inconsciente. É como a 
música, somos sempre afec-
tados, às vezes sem saber-
mos porquê”, acrescenta. 
“Juntar o teatro e a dança 
é uma tentativa de falar 
para ondas diferentes da 
inteligência humana. Por 
um lado para o racional e 
lógico, por outro ao ins-
tinto”, conclui Paula de 
Vasconcelos. O texto e 
o corpo são assim duas 
esferas que co-habitam 
o mesmo palco.

Outra característica 
que tem marcado o 
percurso da compa-
nhia Pigeons Interna-
tional é a participação 
de artistas de diferen-
tes meios culturais e 

disciplinas. Uma opção 
que é ao mesmo tempo um 

convite à tolerância, a uma 
maior aceitação do Outro. O ob-

jectivo é, em todas as actuações, 
falar do “global village” (aldeia 

global): “É possível vivermos jun-
tos, colaborarmos, aprendermos 
com uns e com outros”, diz Paula de 

Vasconcelos.
O c u p a n d o 

um lugar de 
destaque no 
meio artístico 
de Montre-
al, a compa-
nhia Pigeons 

International foi fundada em 1987 por 
Paula de Vasconcelos e pelo marido, 
Paul-Antoine Taillefer, sendo os dois 
responsáveis pela direcção artística. 
A bailarina e coreógrafa faz um balanço 
dos 22 anos da companhia: “Uma mistu-
ra de muita alegria, de muita aventura e 
de muito esforço. Um sentido de paixão, 
de ir à descoberta não se sabe do quê. E 
esperança. Esperança acima de tudo”.
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FIlARMóNICA PORTUGUESA DE MONTREAl

Uma noite cheia de amor, amizade e,...
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Catorze de Fevereiro, o mundo inteiro 
(ou pelo menos os países ocidentais) 

celebrou o dia de São Valentim, que é 
também muito conhecido como o dia dos 
namorados. O Dia dos Namorados come-
çou a ser celebrado no século III, após a 
morte do sacerdote São Valentim. 
No último sábado, dia 14 de Fevereiro, 

tive o prazer de estar presente na Filar-
mónica Portuguesa de Montreal. A sala 

estava atractiva com as cores correspon-
dentes ao dia que se celebrava – São Va-
lentim –, contando-se inúmeros presen-
tes.Todos gostam de sentir o amor da sua 
Valentina no dia dos namorados. Olhan-
do através da sala e admirando todos os 

casais presentes, fiquei contente de ver 
e apreciar todos os que lá estavam para 
acarinhar a sua senhora, nesta linda noite 
de apaixonados, em que todas as mulhe-
res receberam um rosa. Uma ementa bas-
tante saborosa foi servida durante a noite 
– uma boa sopa, uma salada deliciosa, 
um prato principal digno deste evento e, 
finalmente, uma sobremesa que me en-
cantou. Para as pessoas que não estavam 
presentes, perderam muito, por um pre-
ço abordável (apenas 20$).  Depois do 
jantar, foi a festa. Encontrava-se o calor 
da amizade e amor em todos os presen-
tes, a tal ponto que me esqueci que tinha 
outros compromissos. O DJ. Mike, com 
a sua variedade musical, mantinha os pa-
res no recinto de dança...
Uma parte desta noite foi dedicada à 

arrematação de vários artigos: um ramo 
de flores que um senhor comprou para a 
sua mulher por 45$; um galão de vinho, 
vindo de Portugal, arrematado por 210$; 
finalmente, três garrafas de colecção dos 
três grandes clubes – Sporting, Benfica e 
Porto –, leiloadas por 25$ cada. A seguir, 
foram sorteados uma garrafa de Porto, 

uma caixa de cervejas, uma linda colcha, 
um bonito cabaz, uma camisola de Carey 
Price, dos Canadiens, e um par de bilhe-
tes para um jogo dos Canadiens. Estas 
rifas permitiram recolher dinheiro para 
que a FPM compre uma nova televisão 
LCD de 50 polegadas. Claro que gostei 
de estar com eles, e um dia voltarei com 
a minha família. Este evento não teria 
sido possível sem a ajuda de uma grande 
equipa, que trabalhou bastante para fazer 
deste evento um sucesso. Todos podem 
dizer “Viva o amor na Filarmónica e 
viva o São Valentim”!
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
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

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

17 de fevereiro de 2009
1 euro = caD 1.595920

†CANTINhO DA POESIA

Ser feliz
Das frinchas da janela vejo o sol

Pelas frinchas do telhado vejo a lua
À noite vejo as luzes do farol

A iluminar as pedras da minha rua

A vida que nós temos para viver
Com pouca coisa, a gente se sente bem

E acabamos de dar sempre de beber
A essa ávida sede, que a vida tem

Amar a vida, é ser feliz perdidamente
Espreitar o céu azul entre cortinas

Dar sem olhar a quem, e ficar contente
Sonhar, de ver o mar  entre as colinas

Viver, morder na vida avidamente
Beijá-la, tentar retê-la com uma só mão

Saber amar, e apreciar  toda a gente
É o que estimula, e nos liberta o coração.

José da Conceição

a vida
Por que a vida maltrata-me tanto?

Será que tenciona fazer-me um herói?
Um herói sem nome, sem rumo e sem paz,

Lutando contra os obstáculos, sempre & sempre!
Mais e mais!

 A vida tem me sido um tormento,
Em todos os sentidos digo eu!

Será que quer fazer-me, o Cristo deste século;
Ou talvez quem sabe um Cirineu.

 Mesmo assim vou suportando o sofrimento,
Exprimindo num grito de amor e de luz,
Procurando seguir o exemplo daquele...

Que viu jorrar o seu sangue na cruz.

Vivaldo Terres 

†

a mulher ideal
Bela

Perfeita
Inteligente
Amorosa

Esta, é a mulher ideal
às vezes muito fatal

com o seu jeito sensual.

A mulher romantizada
é uma jóia no meu peito.

Madura, organizada
esta, sim, é do meu jeito.

Já lá vão 5 anos sem amor
Mas, este ano, é com amor

Achei a minha mulher ideal
E ficarei sempre apaixonado

Sylvio Martins

Adelaide isabel Faria
1909 - 2009

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Fevereiro 
de 2009, com 99 anos de idade, Adelaide 
Isabel Faria, viúva de José Labão. Filha de 
Maria do Rosário Costa e de Manuel Faria, já 
falecidos, nasceu na Vila de Rabo de Peixe, 
São Miguel, Açores, a 4 de Novembro de 
1909.
Deixa na dor seus filhos (as) Maria da 
Conceição (Artur Couto), Noémia (já falecido 
José de Sousa), Norberto Tavares (Lurdes 
Gouveia), José Labão (já falecida Celina 
Figueiredo), Lucinda (José Grilo); seus 18 
netos, 28 bisnetos e 5 trisnetos; sobrinhos 
(as) residindo em Fall River, E.U.A., assim 
como restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
3254, rua Bellechasse
514.277.7778         www.memoria.ca
eduino martins

O serviço fúnebre decorreu segunda-feira, 16 de Fevereiro de 2009, na 
Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o 
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 18 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.

Deus lhe dê o eterno descanso na vida eterna, em paz. Ámen.

cidália de sousa da silva 
1941 – 2009

Faleceu em Laval, no dia 14 de Fevereiro de 
2009, com a idade de 67 anos, a senhora 
Cidália de Sousa da Silva, natural de Ponta 
Delgada, São Miguel, Açores.

Deixa na dor o seu esposo, Liberal da Silva; 
seus filhos Anabela (Durval), Gil (Fátima), 
Mário João, Paula Alexandra (John) e David 
(Sandra); seus netos Scott, Nelson, Jonathan, 
Sabrina, Tiffany, Jesse e James; seu irmão 
João Manuel de Sousa (Sara); cunhados e 
cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, assim como 
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
grupo Yves légaré inc.
Alfred dallaire
1350, Autoroute 13, laval
Victor marques (514) 570-9857

Não havendo cerimónia religiosa, o cortejo seguirá directamente, às 11 
horas, para o Cemitério St-Martin, 4080 Boul. St-Martin oeste, em Laval, 
onde irá a sepultar.

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por 
este meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e outros 
gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua 
vida. A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.
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sr sidAtY
GRANDE VIDENTE MÉDIUM AFRICANO

Resolve todos os seus problemas: namoros, sorte, jogo, 
atrair clientela, sexo, desenvoltura, protecção, casamen-
to, sucesso nos exames, regresso imediato e defi nitivo 
da pessoa amada. Afasta ou separa as pessoas inde-
sejáveis. Reencontra 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

4231-b, boul. st-laurent
montréal (Québec)   H2W 1Z4
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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.
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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

veNDe-Se
4 pneus de Inverno com jantes de 
Inverno. $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

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

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 lim-
peza de garagens, caves e quin-
tais, pequena demolição. 

514-777-6992

Senhora para limpeza, 2-3 vezes por 
semana (2ª a 6ª unicamente). Ville 
Mont-Royal. 514-736-8765

Bungalow à venda, na cidade de La-
val. Para mais informações, contac-
tar Américo. 450-681-6725

SeRviÇoS

Boa oportunidade. Procura-se sócio 
para churrascaria (frango), em N.D.G. 
Pronto a abrir. Pequeno investimento 
necessário. 514-369-8792

aRReNDa-Se
5 ½ em boas condições, num 2º an-
dar. Situado na Cadillac, no bairro 
Hochelaga. 

514-265-4091 ou 514 688-8673

NeGÓcioS

coMUNicaDo
Jantar de carnaval

O Clube Oriental organiza um jantar 
de Carnaval, no sábado 28 de Fe-
vereiro, pelas 19h30, animado pelo 
DJ Memories. Para informações ou 
reservas: 514-342-4373.

2 ½ com entrada individual. Electrici-
dade, água quente, fogão e frigorífi-
co incluídos. 514-279-0772
Grande 3 ½ num subsolo, em Mon-
treal este. 

514-353-8182 ou 514-825-8182

Camisola de Ronaldo, oficial modelo 
europeu tamanho médio. 

514-299-2966
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SUDOKU

ANEDOTAS

PAlAvRAS CRUzADAS

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

HoriZontAis:
1. Antepassados. Pé grande (pop.). 2. Cento e um em numeração roma-
na. Corroo. Gratificam. 3. Interj., designa cansaço ou enfado. Quaisquer. 
Espécie de capa sem mangas. 4. Avança. Transportes Aéreos Portugue-
ses. Outra coisa (ant.). 5. Pôr a descoberto o cerne de. A si mesmo. 6. 
Cómodo. Freira de mosteiro. 7. Prep., designa diferentes relações, como 
posse, matéria, lugar, providência, etc. Prosseguir após interrupção. 8. 
Pref. que exprime a ideia de dois, duplicidade. Cordel delgado. Debaixo 
de. 9. Que ou o que é albino (Brasil). Vazia. Escudeiro. 10. Assistência 
Médica Internacional. Margem. Planta liliácea da China. 11. Desenhar ou 
gravar a pontos miúdos. Unidade de peso que tem valor monetário na 
China.

VerticAis:
1. Automóvel Clube de Portugal. Quebrada. 2. Estado de quem é viúvo. 
Erguer. 3. Unidade de medida de capacidade eléctrica. Deseja. 4. Se-
nhor (abrev.). Indefinido (abrev.). Pref. de negação. 5. Alternativa (conj.). 
Àquele. Satélite de Júpiter. 6. Contracção (abrev.). Fazer roque no jogo 
de xadrez. 7. Sociedade Anónima (sigla). A mim. Pref. de afastamento. 8. 
Anno Domini (abrev.). Nome dos músculos abdominais que de cada lado 
descem ao longo da região lombar do ser humano e se unem ao músculo 
ilíaco. Ástato (s.q.). 9. De modo nenhum. Canta. 10. Dependência onde 
se guardam louças. Pequeno machado indígena. 11. Mesa em que se 
celebra a missa, no culto católico. Antiga palavra francesa corresponden-
te ao actual oui.

bOCA DO INFERNO

o maior partido da oposição a si mesmo

Se José Sócrates tivesse tanto 
talento para elevar os índices 

de crescimento do País como 
tem para fazer crescer o PS nas 
sondagens, Portugal era a No-
ruega. Por outro lado, mesmo 
com o País mergulhado na cri-

se e o Governo atolado em escândalos, as sondagens 
continuam a ser antipáticas para o PSD. É possível que 
os cidadãos estejam descontentes com o Governo, mas 
uma vez que a orientação política deste PS é tão seme-
lhante à do PSD, talvez os eleitores fiquem na dúvida 
sobre quem devem penalizar. Creio, aliás, que a gran-
de divergência entre o PSD e o Governo não é política. 
Aquilo que os sociais-democratas não perdoam é isto: 
o que José Sócrates fez ao País não se compara com o 
que fez ao PSD. 
Tirando Sócrates, há dois ou três factores que podem 

explicar o divórcio entre o povo e o PSD. O primeiro 
é que, para o PSD, não existe povo. Manuela Ferreira 
Leite não diz a palavra «povo». A presidente do PSD 
dirige-se sempre às «populações». Talvez as populações 
votem no PSD, mas o povo não parece especialmente 
interessado em fazê-lo. E, enquanto Portugal tiver mais 
povo do que populações, isso pode constituir um pro-
blema grave.

Em segundo lugar, parece evidente a razão pela qual o 
PSD não consegue agradar aos portugueses: o PSD tem 
dificuldade em agradar aos militantes do PSD. Manuela 
Ferreira Leite não satisfaz os críticos, mas isso é ha-
bitual: enquanto um líder partidário não está no poder, 
aqueles que se lhe opõem no seio do próprio partido 
abominam todas as suas opções. Só quando o líder for-
ma Governo é que os críticos começam paulatinamen-
te a descobrir fortes pontos de convergência nos quais 
nunca tinham reparado. Não surpreende, por isso, que, 
por enquanto, Passos Coelho e Luís Filipe Menezes dis-
cordem das sistematicamente opções de Manuela Fer-
reira Leite, incluindo da opção de dizer  «Bom dia». 
Mais surpreendente é que sejam os próprios apoiantes 
de Ferreira Leite a discordar dela. Marcelo acha que a 
presidente prejudica o partido e está a levá-lo para o 
abismo, e Pacheco Pereira deplora a escolha de Santana 
Lopes para a Câmara de Lisboa, embora seja certo que 
Pacheco Pereira deplora quase tudo o que se passa em 
todo o lado.
Em todo o caso, é particularmente irónico que os 

sociais-democratas vivam tempos tão difíceis precisa-
mente na altura em que se encontra na política activa 
aquele que é, porventura, o mais bem sucedido político 
de sempre do PSD. Só é pena que ele seja secretário-
geral do PS. 

Revisão de Sentença
estrangeira em portugal

Fernando J F Rocha
Advogado, Angra, Açores

Vem o presente artigo a pro-
pósito de uma sentença de 

divórcio proferida no Canadá, que 
há poucas semanas foi entregue 
neste escritório para ser revista, 
tendo como objectivo produzir os 
seus efeitos em Portugal.

Tal sentença, apesar de ter sido emitida pelo Tribunal Ca-
nadiano competente, não vinha nem traduzida nem legali-
zada o que obrigou a reenviar a mesma para o Canadá para 
ser legalizada.
Ora, penso que é útil que quem queira que produzam 

efeitos em Portugal sentenças de divórcio proferidas no 
país onde vive, não sendo Portugal, tenha em conta dois 
procedimentos que facilitam todo o processo subsequente 
para bem de todos e especial utilidade e comodidade para 
o próprio interessado: são eles a legalização e a tradução!
Dispõe a Lei Portuguesa que os documentos autênticos 

ou particulares passados em país estrangeiro, na confor-
midade da respectiva lei, fazem prova como o fariam os 
documentos da mesma natureza exarados (passados) em 
Portugal.
Acrescenta ainda a lei que, os documentos referidos no 

parágrafo anterior, consideram-se legalizados desde que 
a assinatura do funcionário público seja reconhecida por 
agente diplomático ou consular português, no Estado Res-
pectivo e a assinatura deste agente esteja autenticada com 
o selo  branco  consular respectivo.
Ora, sendo nós (Açores) uma região desde sempre de 

forte emigração em que todos temos familiares e amigos 
que vivem nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na 
Bermuda, em França, Alemanha, e mais países, de vez em 
quando alguém tem de tratar de algum assunto em Portu-
gal (questões de arrendamento de terrenos ou de casas), de 
partilhas, de compra e de venda de terrenos. 
E muitas vezes (é o caso que aqui me traz neste momen-

to) de regularizar em Portugal situações pessoais, como 
casamentos ou divórcios que se realizaram fora de Portu-
gal e que é necessário legalizar em Portugal, para que as 
pessoas possam usufruir dos direitos que tal nova situação 

lhes traz.
Inúmeras vezes as pessoas divorciam-se, naturalmente 

de modo perfeitamente legal, no país de residência, e pre-
cisam fazer valer o seu divórcio em Portugal.
Ora para que isso aconteça , necessário se torna proceder 

à revisão da Sentença Estrangeira, perante os Tribunais 
Portugueses, sendo para tal competente o Tribunal da Re-
lação de Lisboa. 
Não que o Estado Português não reconheça validade às 

sentenças proferidas por Tribunais Estrangeiros, proferidas 
de acordo com a Lei desse país. Reconhece tal validade, 
desde que naturalmente sejam respeitados os  requisitos 
mínimos e que são : que não haja dúvidas sobre a autenti-
cidade do documento de que conste a sentença, nem sobre 
a inteligência da decisão; que tenha transitado em julgado, 
segundo a lei do país em que foi proferida; que provenha 
de tribunal estrangeiro cuja competência não tenha sido 
provocada em fraude à lei e não verse sobre matéria da 
exclusiva competência dos tribunais portugueses; que não 
possa invocar-se a excepção de litispendência ou de caso 
julgado com fundamento em causa afecta a tribunal portu-
guês, excepto se foi o tribunal estrangeiro que preveniu a 
jurisdição; que o réu tenha sido regularmente citado para 
a acção, nos termos da lei do país do tribunal de origem, 
e que no processo hajam sido observados os princípios do 
contraditório e da igualdade das partes e que não conte-
nha decisão cujo reconhecimento conduza a um resultado 
manifestamente incompatível com os princípios da ordem 
pública internacional do Estado português.
Significa isto que a sentença respeitando estes princí-

pios, será revista e confirmada, limitando-se o Tribunal 
da Relação de Lisboa a fazer tal verificação. Para tanto, 
é preciso que o documento seja traduzido, e legalizado, 
confirmando pois o Serviço Consular que a assinatura do 
documento legalizado foi emitido pelo agente competen-
te no país emitente. Asim, é de toda a conveniência que 
o interessado, antes de mandar a sentença para Portugal, 
legalize e traduza logo tal documento no Serviço Consular 
mais próximo. Torna todo o processo mais rápido e menos 
oneroso: logo mais satisfatório para o interessado.

- Filho, porque que levas para o quarto um copo com água e outro sem.
- Porque posso ter sede ou não.

Um sujeito entra num bar novo, hi-tech, e pede uma bebida. O barman é 
um robô que pergunta:
- Qual é o seu QI?
O homem responde:
- 150.
Então o robô serve um cocktail perfeito e inicia uma conversa sobre aque-
cimento global, espiritualidade, física quântica, interdependência ambien-
tal, teoria das cordas, nanotecnologia e por aí fora. O tipo fica impres-
sionado e resolve testar o robô. Sai, dá uma volta e retorna ao balcão. 
Novamente o robô pergunta:
- Qual é o seu QI?
O homem responde:
- Deve ser uns 100.
Imediatamente o robô serve-lhe um whisky e começa a falar, agora so-
bre futebol, fórmula 1, super-modelos, comidas favoritas, armas, corpo 
da mulher e outros assuntos semelhantes. O sujeito fica abismado. Sai 
do bar, pára, pensa e resolve voltar e fazer mais um teste. Novamente o 
robô pergunta:
- Qual é o seu QI?
O homem disfarça e responde:
- Uns 20, acho eu!
Então o robô serve-lhe uma pinga de tinto, inclina-se no balcão e diz bem 
pausadamente:
- E então meu, o nosso Benfica?
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RECEITA DA SEMANA

FOTOS DA SEMANA

pudinzinhos lisboetas

Misture o leite, os ovos inteiros e o açúcar numa tigela. Com a varinha 
mágica desfaça tudo muito bem. Leve a cozer (em banho maria) em for-
mas caramelizadas (com caramelo de compra) num tabuleiro com água, 
em forno pré-aquecido a 200º. Desenforme, quando arrefecerem e enfeite 
alguns com fruta cristalizada. A decoração fica ao gosto de cada um.

Dificuldade: 
Preço:
tempo: 50m  
Pessoas: 8
origem: estremadura

1/2 lt de leite
4  ovos
125 gr de açúcar
q.b. de caramelo

QUASE 70% DOS JOvENS USAM NET SEM SUPERvISãO DOS PAIS

crianças aprendem sobre internet segura
Sessenta e sete por cento dos jovens entre os 14 e 

18 anos utilizam a internet sem qualquer super-
visão dos pais. 
Esta é uma das conclusões de um estudo que a Mi-

crosoft apresentou a semana passada, Dia Europeu da 
Internet Segura, durante uma acção de sensibilização 

para os perigos da plataforma virtual junto das crianças 
e jovens. Porque é importante transmitir a mensagem 
desde cedo, para evitar erros futuros, a acção de cons-
ciencialização vai chegar a 2 500 crianças dos seis aos 

dez anos, em escolas de todo o país. 
“Quarenta e cinco voluntários da Microsoft vão estar 

em 35 escolas preparados para ensinar mais sobre se-
gurança na internet”, diz Patrícia Fernandes, da empre-
sa. Durante a acção nacional nas escolas do primeiro 
ciclo, serão apresentados vídeos educativos. 
“Há, por exemplo, a história do João, um menino de 

oito anos, que trocou de escola e por acaso encontra 
um blogue da antiga turma. Diz-lhe que gostava muito 
de os reencontrar e dá-lhes o número de telefone. No 
final do vídeo lança-se a pergunta: ‘Será que o João fez 
bem?’”, conta Patrícia Fernandes. 
Mas a iniciativa não quer chegar apenas às crianças do 

primeiro ciclo. Também os adolescentes vão receber a 
visita dos voluntários, em onze escolas secundárias.
“Aí os vídeos são muito mais impactantes”, diz, en-

quanto recorda o caso da jovem, de 19 anos, de Coim-
bra, que, na semana passada, foi alegadamente violada 
por um homem que conhecera através da internet. 
O estudo europeu que a Microsoft apresentou avança 

ainda que 32 por cento dos 2 787 inquiridos portugueses 
passam mais de 15 horas na internet. “Portugal está em 
terceiro lugar. É apenas ultrapassado pela Ucrânia com 
35 por cento, e Dinamarca com 33 por cento”, explica 
Patrícia Fernandes. Segundo o mesmo estudo, “62 por 
cento dos jovens entre os 14 e 18 anos usam definições 
de privacidade” no acesso à internet, conclui.
O Dia Europeu da Internet
Segura foi criado há seis anos pela Comissão Europeia 

e a INSAFE, centros “Safer Internet” (Internet Segu-
ra). Trinta por cento dos pais portugueses dizem que se 
vigiam os filhos quando eles usam internet em casa, se-
gundo dados do eurobarómetro de Dezembro de 2008. 
Contudo, segundo a coordenadora do EU Kids Online 
Portugal, Cristina Ponte, na prática, isso não acontece 
por desconhecimento técnico e falta de formação.

SOlUçõES

No ano passado em Setembro, o Jetix estréia Chao-
tic, uma série de acção repleta de magia, suspense e 

aventuras, que levará todas as crianças para um mundo 
multidimensional cheio de criaturas incríveis. Criação 

da “estraga animes’’, “4Kids”, que precisou investir em 
outras frentes por causa do colapso de uma das suas sé-
ries perder a sua popularidade. A série também possui 
série de jogos e diversos tipos de brinquedos, obvia-
mente explorados pela empresa.
Chaotic gira em torno das aventuras que vive um gru-

po de crianças que batalham uns contra os outros dentro 
de um jogo interativo. O jogo, chamado Chaotic, é dife-
rente de todos os demais já que seus jogadores podem se 
transportar até o mundo virtual dentro do jogo e prota-

gonizar suas batalhas utilizando poderes mágicos. Tom 
e Kaz, os heróis do programa, são dois amigos que ado-
ram jogar Chaotic. Tom, no entanto, se diverte com as 
experiências que vive com Chaotic, enquanto que Kaz 
é fã do jogo e está mais interessado em ganhar todas as 
batalhas. Juntos se envolvem em inumeráveis aventuras 
através dos mundos e enfrentarão criaturas desconheci-
das no mundo virtual.
Ao se transportarem, os jogadores podem escolher 

entre criar batalhas entre eles, transformando-se nas 
criaturas que escolherem, ou entrar no mundo virtual 
chamado Perim e viverem diversas aventuras sendo eles 
mesmos. Em Chaotic, Tom e Kaz, junto dos seus ami-
gos, Peyton e Sarah, irão se transportar para Perim. Lá, 
viverão as experiências mais emocionantes das suas vi-
das rodeadas de paisagens incríveis e criaturas mágicas, 
afastados do mundo cotidiano onde vivem.

COMPREhENDER AS CRIANçAS

Um pouco sobre chaotic
Feliz aniversário

O casal Zenaide e Leonel Estrela festejou o seu 50º aniversário de 
vida matrimonial, no passado Domingo dia 15 de Fevereiro.

Maria Albertina Mota no seu 90º aniversário. É natural de Lomba 
da Maia, São Miguel, Açores e esposa de Raul Mota.
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À espera do suave milagre

Há dias en-
trei na Igreja 

Santa Cruz. Num 
silêncio propício 
à meditação e ao 
recolhimento, um 
magnífico painel 
de azulejos, ergui-

do por detrás do altar, oferecia-me um 
Jesus vivo e humilde, reconhecível por 
todos aqueles que buscam e anseiam um 
mundo melhor. 
A inspiração divina que guiou a mão do 

padre José Maria a desenhar aquela obra 
foi com certeza a mesma que o levou, há 
alguns anos atrás, a escrever o seu belo 
poema “Protesto”:

Que fazes Tu, Senhor,
aí pregado,

a olhar para nós do cimo dessa cruz?
Não queiras ficar parado,
mas liberta as tuas pernas

no meu passo,
liberta as tuas mãos 

no meu abraço,
e volta a ser, ó Cristo

outro Jesus!

Que fazes Tu, Senhor,
aí pintado,

no arco-íris imóvel do vitral?
não fiques assim vítreo e gelado,

mas liberta a Tua fala,
em minha voz,

liberta o teu Amor em mim, por nós,
e serei eu a tua catedral!

Que fazes Tu, Senhor, 
aí doirado,

no meio desse altar, e escondido?
Não fiques tão distante e arrumado,

mas volta a ser começo
onde é já fim,

desce daí Senhor,
e vive em mim,
que, se desceres,

eu subirei contigo!

Esta busca de um Jesus humano, próxi-
mo dos pobres e dos excluidos, alheio às 
riquezas e às vãs glórias, também inspi-
rou a Eça de Queirós o seu imortal conto 
“O Suave Milagre”:
(...)
Ora entre Enganin e Cesareia, num ca-

sebre desgarrado, sumido na prega de um 
cerro, vivia a esse tempo uma viúva, mais 
desgraçada mulher que todas as mulhe-
res de Israel. O seu filhinho único, todo 
aleijado, passara do magro peito a que 
ele o criara para os farrapos da enxerga 
apodrecida, onde jazera, sete anos passa-
dos, mirrando e gemendo. Também a ela 
a doença a engelhara dentro dos trapos 
nunca mudados, mais escura e torcida 
que uma cepa arrancada. E, sobre ambos, 
espessamente a miséria cresceu como 
bolor sobre cacos perdidos num ermo. 
Até na lâmpada de barro vermelho secara 

há muito o azeite. Dentro da arca pintada 
não restava um grão ou côdea. No Estio, 
sem pasto, a cabra morrera. Depois, no 
quinteiro, secara a figueira. Tão longe do 
povoado, nunca esmola de pão ou mel 

entrava o portal. E só ervas apanhadas 
nas fendas das rochas, cozidas sem sal, 
nutriam aquelas criaturas de Deus na Ter-
ra Escolhida, onde até às aves maléficas 
sobrava o sustento!
Um dia um mendigo entrou no casebre, 

repartiu do seu farnel com a mãe amar-
gurada, e um momento sentado na pedra 
da lareira, coçando as feridas das pernas, 
contou dessa grande esperança dos tris-
tes, esse rabi que aparecera na Galileia, e 
de um pão no mesmo cesto fazia sete, e 
amava todas as criancinhas, e enxugava 
todos os prantos, e prometia aos pobres 
um grande e luminoso reino, de abun-
dância maior que a corte de Salomão. A 
mulher escutava, com os olhos famintos. 
E esse doce rabi, esperança dos tristes, 
onde se encontrava? O mendigo suspirou. 
Ah esse doce rabi! quantos o desejavam, 
que de desesperançavam! A sua fama 
andava por sobre toda a Judeia, como o 
sol que até por qualquer velho muro se 
estende e se goza; mas para enxergar a 
claridade do seu rosto, só aqueles ditosos 
que o seu desejo escolhia. Obed, tão rico, 
mandara os servos por toda a Galileia 
para que procurassem Jesus, o chamas-
sem com promessas a Enganim; Sétimo, 
tão soberano, destacara os seus soldados 
até à costa do mar, para que buscassem 
Jesus, o conduzissem, por seu mando, a 
Cesareia.
Errando, esmolando por tantas estradas, 

ele topara os servos de Obed, depois os 
legionários de Sétimo. E todos voltavam, 
como derrotados, com as sandálias rotas, 
sem ter descoberto em que mata ou cida-
de, em que toca ou palácio, se escondia 
Jesus.
A tarde caía. O mendigo apanhou o seu 

bordão, desceu pelo duro trilho, entre 
a urze e a rocha. A mãe retomou o seu 

Manuel carvalho
jornal@avozdeportugal.com

canto, a mãe mais vergada, mais abando-
nada. E então o filhinho, num murmúrio 
mais débil que o roçar duma asa, pediu à 
mãe que lhe trouxesse esse rabi que ama-
va as criancinhas, ainda as mais pobres, 

sarava os males, ainda os mais antigos. A 
mãe apertou a cabeça engelhada: 
- Oh filho! e como queres que te deixe, 

e me meta aos caminhos, à procura do 
rabi da Galileia? Obed é rico e tem ser-
vos, e debalde buscaram Jesus, por areais 
e colinas, desde Chorazim até ao país de 
Moab. Sétimo é forte e tem soldados, e 
debalde correram por Jesus, desde Hé-
bron até ao mar! Como queres que te dei-
xe? Jesus anda por muito longe e nossa 
dor mora connosco, dentro destas pare-
des e dentro delas nos prende. E mesmo 
que o encontrasse, como convenceria eu 
o rabi tão desejado, por quem ricos e for-
tes suspiram, a que descesse através das 
cidades até este ermo, para sarar um en-
trevadinho tão pobre, sobre enxerga tão 
rota? 
A criança, com duas longas lágrimas na 
face magrinha, murmurou: 
- Oh mãe! Jesus ama todos os pequeninos. 
E eu ainda tão pequeno, e com um mal 
tão pesado, e que tanto queria sarar! E a 
mãe, em soluços: 
- Oh meu filho como te posso deixar! 
Longas são as estradas da Galileia, e 
curta a piedade dos homens. Tão rota, 
tão trôpega, tão triste, até os cães me 
ladrariam da porta dos casais. Ninguém 
atenderia o meu recado, e me apontaria 
a morada do doce rabi. Oh filho! Talvez 
Jesus morresse... Nem mesmo os ricos e 
os fortes o encontram. O Céu o trouxe, 
o Céu o levou. E com ele para sempre 
morreu a esperança dos tristes. 
De entre os negros trapos, erguendo as 
suas pobres mãozinhas que tremiam, a 
criança murmurou:
- Mãe, eu queria ver Jesus...
E logo, abrindo devagar a porta e sorrindo, 
Jesus disse à criança:
- Aqui estou.
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COORDENADO POR JOãO MESQUITA

ClASSIFICAçãO
1-FC Porto                                              38 
2-Benfica 37 
3-Leixões 34 
4-Sporting 34 
5-Nacional 32 
6-Sp. Braga                                              29 
7-Marítimo 29 
8-V.Guimarães 24 

9-E. Amadora                                        21 
10-Naval 20 
11-Académica 18 
12-P. Ferreira                                        16 
13-V. Setúbal                                           16 
14-Belenenses                                    15 
15-Trofense 14 
16-Rio Ave                                                       13 

RESUlTADOS
Sexta-feira (13 de Fevereiro) 
Nacional-V. Guimarães                   3-0 
Sábado (14 de Fevereiro) 
Marítimo-E. Amadora                      1-0 
Sp. Braga-Leixões                          0-1 
Belenenses-Sporting 1-2 
Domingo (15 de Fevereiro) 
Trofense-Naval 2-2 
FC Porto-Rio Ave                                    3-1 
Benfica-P. Ferreira                             3-2 
Segunda-feira (16 de Fevereiro) 
V. Setúbal-Académica                 2-1 

1ª lIGA - lIGA SAGRES

PRóxIMA JORNADA

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIS
1-Santa Clara  34
2-Olhanense  30
3-Feirense  29
4-Estoril  28
5-G. Vicente                                            27
6-Sp. Covilhã                            27
7-U. Leiria                                     25
8-Varzim  25

9-Beira-Mar  24
10-Freamunde  23
11-Vizela  23
12-Aves  23
13-Boavista  21
14-Portimonense  21
15-Gondomar  14
16-Oliveirense  14 

RESUlTADOS

Santa Clara   2 - 0  U. Leiria  
Boavista   0 - 1  Portimonense  
G. Vicente   2 - 2  Beira-Mar  

Gondomar   1 - 3  Freamunde  
Estoril   2 - 2  Feirense  

Vizela   0 - 0  Olhanense  
Sp. Covilhã   3 - 2  Oliveirense  

Varzim   1 - 0  Aves  

PRóxIMA JORNADA

Freamunde  - G. Vicente  
Beira-Mar  - Estoril  

Feirense  - Sp. Covilhã  
Oliveirense  - Vizela  
Olhanense  - Varzim  

Aves  - Boavista  
Portimonense  - Santa Clara  

U. Leiria  - Gondomar

bREvES

CARlSbERG CUP
MEiAS-FiNAiS - 4 DE FEVEREiRO DE 2009

Sporting 4-1 FC Porto 
    Benfica 2-1 Guimarães 

Sexta-feira (20 de Fevereiro) 
P. Ferreira-FC Porto                      16:00 
Sábado (21 de Fevereiro) 
Rio Ave-V. Setúbal                     13:00
Sporting-Benfica 15:00
Domingo (22 de Fevereiro) 
Académica-Marítimo 11:00 
E. Amadora-Nacional              11:00
Naval-Sp. Braga                                  13:00
V. Guimarães-Trofense 15:15
Segunda-feira (23 de Fevereiro) 
Leixões-Belenenses 14:45 

V. Guimarães 0-1 Estrela de Amadora

TAçA DE PORTUGAl

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

cAJudA
QueBrA silêncio
Um mês depois de ter inicia-
do um “blackout”, o treina-
dor do Vitória de Guimarães 
voltou a falar aos jornalistas 
para pedir o apoio dos adep-
tos na recepção ao Estrela 
da Amadora, dos quartos-
de-final da Taça de Portugal 
de futebol. Manuel Cajuda 
frisou que a sua presença, 
na sala de imprensa do com-
plexo vitoriano, significou 
apenas uma interrupção no 
silêncio decretado no dia 17 
de Janeiro e que tal se de-
veu à necessidade “de dar a 
cara” após a inapelável der-
rota ante o Nacional (3-0), na 
última jornada da liga. “Pre-
cisamos de ser apoiados”, 
pediu mesmo.

ligA intercAlAr 
sPorting AtAcA 
liderAnçA do mAFrA
Os leões, treinados por José 
Lima, vão a Torres Vedras e, 
se vencerem o Torreense, 
podem assumir a liderança 
da Zona Sul. Mas para tal, 
é preciso que o Mafra, cam-
peão de Inverno, perca ou 
empate com o Belenenses, 
no campo Dr. Mário Silveira. 
O Belenenses costuma jogar 
na Intercalar com jogadores 
experientes na Primeira Divi-
são e poderá surpreender o 
Mafra. O Benfica, último clas-
sificado da Zona Sul, recebe 
o Estrela da Amadora, que 
ocupa o penúltimo lugar.

lIGA SAGRES

Ninguém fala no leixões...

liga vitalis: açores no mapa da subida

Depois de uma semana em que ne-
nhum dos grandes ganhou, desta vez 

venceram todos. Com dificuldades, é cer-
to, mas voltaram às vitórias, e isso é que 
interessa nas contas do título. O FC Por-
to, que parte para a quarta semana como 
líder, voltou aos triunfos no Dragão, algo 
que não tinha conseguido nos últimos três 
jogos. Numa disputa como há muito não 
se via, só o Sporting não está no pódio, 
porque o Leixões teima em incomodar os 
grandes. Foi, aliás, a equipa da semana. 

Era grande a pressão por ter chegado ao 
terceiro lugar, além de que a viagem a 
Braga não era a mais aconselhável para 
quem pretendia continuar no grupo da 
frente, mas um momento de infelicidade 
de um jogador exemplar como Frechaut 
deitou tudo a perder. Os leixonenses, tal 
como os portistas, já para não falar do 
enorme Nacional, caso vençam na próxi-
ma ronda, vão beneficiar do resultado do 
dérbi Sporting-Benfica.

É certo que ainda faltam muitas jorna-
das, haverá por isso a oportunidade 

de recursos, mas não deixa de ser assina-
lável que o Santa Clara desfrute por esta 
altura da maior vantagem de que um lí-
der da Liga Vitalis gozou esta época. São 
quatro pontos sobre o mais directo per-
seguidor, o Olhanense que, continuando 
a não vencer foi capaz de interromper 
a série de três derrotas com a conquista 
de um ponto em Vizela. Não foi bom, 
mas evitou uma catástrofe. Um discurso 
do género pode igualmente ser aplicado 
ao Feirense, que foi “caçar” um empa-

te ao terreno do Estoril, ainda que para 
tal tivesse necessitado de ficar em van-
tagem numérica sobre o adversário que 
ainda não perdeu em casa. No fundo da 
classificação parece cada vez mais claro 
quem tem um futuro negro pela frente. 
Gondomar e Oliveirense não conseguem 
vencer, o que se traduz numa ajuda pre-
ciosa para um histórico, o Boavista, que 
perdeu com o Portimonense, no Bessa, e 
foi apanhado pela equipa de Portimão no 
incómodo antepenúltimo lugar. Boa es-
treia de Lito.

QuiQue Flores Quer 
ser o Primeiro
Quique Flores poderá atingir 
este sábado um feito histórico 
que é... um bom presságio. 
Até ao momento, o técnico 
benfiquista ainda não perdeu 
nenhum dos jogos contra FC 
Porto e Sporting, faltando-lhe 
apenas o dérbi de Alvalade 
para sair invicto da ronda dos 
grandes e repetir assim aquilo 
que Toni conseguiu pela úl-
tima vez em 1993/94. Há 15 
anos. Nessa época, recorde-
se, os encarnados, em cuja 
equipa se destacava Rui Cos-
ta, foram campeões.

“Gostava de ver Ronaldo no
Real Madrid” - lance armstrong

Queiroz: “Quanto mais fortes forem os 
laços entre eles, mais capacidade terão”
O seleccionador nacional afirmou, em 

declarações à SIC Notícias, que a 
qualificação para o Mundial 2010 está 
em aberto e que agora é momento de 
trabalhar sendo que só no final se fazem 
as contas. “Isto é uma maratona, mas no 

final é que se fazem as contas”, consi-
derou o treinador, depois de admitir que 
tem tido uma missão difícil: “É preferí-
vel herdar uma equipa sem herança de 
resultados”, realçou Carlos Queiroz.

Ainda decorria 2008, o mundo do 
ciclismo já só comentava o grande 

acontecimento de 2009: o regresso de 
Lance Armstrong, sete vezes vencedor da 
Volta à França, à competição. Até dava 
a sensação de que nada de relevante su-

cedera anteriormente, como por exemplo 
um jovem espanhol ter entrado para a 
história ao tornar-se, então com 25 anos, 
no quinto ciclista a fazer o “tri” – Volta a 
França, a Itália e a Espanha –, e em me-
nos de ano e meio. OJOGO.PT

eleições para 
presidência do 
Sporting em Junho
As eleições para a presidência do Sporting deverão 

realizar-se no início de Junho, após terminar a Liga 
de futebol, segundo intenção do Conselho Directivo 
confirmada pelo presidente da Mesa da Assembleia-
Geral, Rogério Alves. “As eleições deverão ocorrer nos 
primeiros dias de Junho, sendo o dia 6 uma das datas 
mais prováveis”, esclareceu à Agência Lusa Rogério Al-
ves, sobre quem recai a responsabilidade estatutária de 
designar a data para escolher o sucessor de Filipe Soares 
Franco à frente dos destinos do Sporting, que anunciou 
em Janeiro não se recandidatar a mais um mandato. De 
acordo com os estatutos do clube, as eleições para os 
órgãos sociais realizam-se de quatro em quatro anos e 
devem ocorrer entre 01 de Maio e 15 de Junho.

lisandro – Dragão de ouro
não lhe roubou o apetite
Lisandro, melhor marcador da época 

passada, recebeu o Dragão de Ouro 
para o Atleta do Ano, a mais alta distin-
ção do FC Porto. Apesar de não atraves-
sar um bom momento de forma, o argen-

tino não se dá por satisfeito e disse querer 
mais, sobretudo a nível colectivo. Com a 
equipa envolvida em três frentes, espera 
“ganhar todos os títulos”. OJOGO.PT

24 de FeVereiro
At. Madrid-F.C. Porto

Lyon-Barcelona
Arsenal-Roma

Inter-Manchester United
25 de FeVereiro

Real Madrid-Liverpool
Chelsea-Juventus

Villarreal-Panathinaikos
Sporting-Bayern de Munique
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