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Ladrões
à solta

Augusto Machado
onge vão os tempos em que as
pessoas nas aldeias não fechavam as portas à chave e as janelas
mantinham-se todo o dia abertas.
Ninguém desconfiava de ninguém.
Ao contrário de hoje, as pessoas
não se sentem seguras nas suas próprias casas mesmo com as habitações já equipadas com sistemas de
alarme. Para os ladrões, alarmes ou
sistemas de videovigilância não são
obstáculos.
Existem bandos organizados por
todo o país. É uma praga que ninguém parece ser capaz de parar. Até
na vizinha Espanha as populações
também se queixam da ladroagem.
As autoridades não têm mãos a medir. São grupos de marginais, bem
organizados, bem armados e a espalhar o medo nas populações. Para
termos uma ideia da gravidade do
problema, só na noite de 10 para
11 de Janeiro, no Norte do país, as
autoridades registaram um elevado
número de roubos e assaltos. Alguns
exemplos: em Monção, veículo
roubado foi detectado na Galiza, o
autor do furto, um espanhol, foi detido pelas autoridades galegas; em
Barcelos, mesmo junto ao tribunal,
um homem foi espancado por três
indivíduos, a polícia diz tratar-se de
um ajuste de contas; em Santo Tirso, três jovens, 15,17,18 anos, foram
detidos pela PSP pouco depois de terem assaltado um pronto-a-vestir. Os
indivíduos foram interceptados após
terem furtado um carro em Guinfães,
Maia; em Aveiro, seis menores, entre
os 13 e os 15 anos foram apanhados a
furtar - as suas vítimas eram estudantes; Um “gang” tentou roubar o apuro
de uma confeitaria e quando o plano falhou, pela actuação rápida dos
proprietários, desatou aos tiros; em
Perosinho, o ciclista, Venceslau Fernandes, um antigo vencedor da Volta
a Portugal, foi atacado no stand de
bicicletas por dois encapuzados que
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EM SANTA CRUZ

CALOROSA TARDE
DE SOLIDARIEDADE
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agenDa COMUniTária
nOSSa SenhOra DaS eSTrelaS

Sábado, dia 2 de Fevereiro de 2008 na Igreja de Saint-Vincent-Ferrier, situada no 8115 Henri Julien, canto com a Rua Jarry. Haverá missa às 18 horas
e logo a seguir a imagem da Senhora das Estrelas descerá o subsolo da
igreja onde será servido o jantar. O serão será abrilhantado pelo DJ Night
Productions, Jeffrey Gouveia. Contacte Duarte Faria: 514 388.9152.

POrTUgalíSSiMO

Sábado, dia 13 de Fevereiro de 2008 pelas 19h00 no salão da Igreja Santa Cruz, 60 Rachel Oeste festeja-se o 13º anivesário com jantar, baile e
animação pelo conjunto Contacto, Eddy Sousa, Jomani e Vanessa Sousa.
Para mais informações contacte 514 366.2888.

FeSTa DO ChiCharrO Da FPM

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a Festa do Chicharro, no dia
19 de Janeiro, pelas 19h, na sua sede. Reserve os seus lugares.
Tel.: 514 982.0688. Fax: 514 982.0607

MaTança DO POrCO

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a Festa da Matança do porco, no dia 23 de Fevereiro, pelas 19h, na sua sede. Reserve os seus lugares.
Tel.: 514 982.0688. Fax: 514 982.0607

FeSTa PiMBa

Você tem mais de 18 anos e quer passar um serão a dançar música portuguesa... Sábado, dia 9 de Fevereiro pelas 20h00 na sede da FPM. Venham divertir-se entre amigos ao som do DJ Beatz. Não falte este primeiro
acontecimento! Tel.: 514 982.0688. Fax: 514 982.0607

PenSaMenTO Da SeMana
O artista coloca na sua arte o que não conseguiu colocar na própria existência. Foi por sentir-se infeliz que Deus criou o mundo. (Henri de Monthelant)

eFeMériDeS - 16 De JaneirO
1547. Ivan o Terível, grão-príncipe da Moscóvia, desde 1533, foi coroado
como primeiro Czar da Rússia. Governou a Rússia até 1584 promovendo
reformas em todas as áreas, incluindo a criação de uma administração
centralizada e a imposição de uma disciplina de tipo militar, o que o levou
a instituir uma política de terror contra a aristocracia hereditária.
1809. O exército britânico, comandado pelo general Moore, venceu o exército francês, comandado pelo marechal Soult, na batalha de Corunha. A
vitória permitiu que a força britânica embarcasse com toda a segurança
nos navios que a esperavam, para levarem as tropas de regresso à GrãBretanha.
1853. Nascimento do industrial francês e Andrè Michelin (1853-1931), em
Paris. Criou a Companhia de Pneus Michelin em 1888, promovendo a utilização de pneumáticos nas rodas dos automóveis.
1991. A Guerra do Golfo começou com o início dos ataques aéreos às
defesas anti-aéreas iraquianas. O bombardeamento de Bagdade foi transmitido em directo pelos correspondentes da estação de televisão americana CNN.

BeBéS DO anO 2006 e 2007
Kayla niCOle

Nasceu: 17 de Setembro de 2006
Mãe: Miguel Almeida
Pai: Catia Almeida

Continuamos a incentivar os nossos leitores com este serviço gratuito, para que nos enviem as fotografias dos seus
bebés nascidos nos anos 2006 e 2007, acompanhadas dos
respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos pais
para: Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
As fotografias recebidas não serão devolvidas.

Prazo: 31 de Janeiro de 2008

Ladrões à solta
lhe roubaram duas bicicletas; em V.N. de Gaia, quatro
jovens em carro furtado foram detidos após uma perseguição de 20 km, pela GNR, que acabou em despiste em
Santa Maria da Feira. Os jovens, um com antecedentes
criminais por furto, viciação de viaturas e condução ilegal, estavam na posse de vários artigos roubados.
O descaramento da ladroagem. Ou falta de cuidado de
quem é assaltado pela segunda vez e no mesmo local?
O assalto aconteceu assim: Uma funcionária da estação
dos Correios de Paredes foi assaltada à mão armada, por
duas vezes, no espaço de dois meses. A segunda aconteceu no dia 10 deste mês, em plena rua, pouco depois de
ter saído de um banco com cerca de 40 mil euros num
saco. No primeiro assalto, a trabalhadora fora despojada de 24 mil euros, levantados na mesma dependência

Goulart Medeiros
jornal@avozdeportugal.com

ois desistir é morrer, e eu sei que não fui afinal, feito
como o barro, para ser moldado as conveniências,
ao mundo como ele se apresenta hoje.
Já chorei, já desesperei, já me encantei, já desencantei,
já adoeci, já ressuscitei. Viver é o maior exercício de
coragem, e o pedágio para transitar nesta vida não é
barato. Mas ainda sorrio!!
Perder já perdi, e muito: não me disseram que a
felicidade não está no outro, que as pessoas não fazem o
que devem, mas o que querem, que não se importam se
tu estas ali ou não, se tu não as abandonas-te, se tu
acreditas nelas, se tu investiste nelas, ...teu tempo, tua
inteligência tua paciência teu coração, e se o teu trabalho
foi todo para elas, porque as amava! A gente fica sim de
mãos vazias, de coração partido, esvaem-se até os teus
melhores ideais. Também fracassei!! O ser humano tem
destas coisas. Tenho medo também.
Mas também aprendi:
Que não é saudável nem correcto investir na vida dessa
maneira, que os outros são os outros e tu es tu. Que são
as tuas escolhas que te fazem ser o que é, e estar do jeito
que está, que não se deve colocar o amor pelas pessoas
acima do amor por ti, que é duro se reconstruir, se
modificar, o ser humano não lida bem com as mudanças,
ele sofre com mudanças, ele não aceita, ele não cria
coragem imediatamente para deixar para trás aquele
“investimento” que fez no outro. Precisamos de tempo,
para engolir o “sapo”. E isso dói. É horrível sentir-se
sozinho(a), ser rejeitado e sentir que se investiu em vão.
Tudo aquilo em que acredita e que te faz ser o que é, e
que em outros tempos fez parte da história da sua vida
como uma coisa boa, agora não serve mais. A gente fica
perdida(o). Não se vê direito, puxaram o nosso tapete e
caímos… Eu tirei os tapetes, nem me permito lamentar
aquilo que já acabou. Caminho agora em direção ao
futuro. Mudar é preciso. Tudo pode ser reconstruído,
reformado.
Ainda levo na alma o meu jeito de ser, a minha marca
registrada, que é a imensa capacidade de compreender e
aceitar as coisas como eles vêm. Recebemos coisas
dessa vida que às vezes não gostamos, que não
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ADMINISTRATION ET RÉDACTION

Kevin Martins

Hebdomadaire fondé
le 25 avril 1961
Membro oficial

Agência de notícias de Portugal

bancária. A mulher, de 58 anos, tinha acabado de sair do
banco, a poucos metros dos Correios, e levava o dinheiro, que iria reforçar a caixa, (é hábito de muitos reformados irem trocar os cheques da sua pensão aos Correios).
O assaltante, com um capacete na cabeça, apontou-lhe
uma pistola, roubou-lhe o dinheiro e fugiu numa moto
conduzida por outro indivíduo. Houve um homem que
passava na altura do assalto que ainda tentou agarrar o
assaltante e acudir à funcionária que gritava desesperadamente mas quando o gatuno lhe apontou a pistola o
transeunte pôs-se no piro. Uma outra testemunha disse
à polícia que os dois larápios circulavam numa Honda
com a matrícula dobrada. Pudera! São gatunos mas não
estúpidos.

Desistir é morrer

ÉDITEUR: Eduíno Martins
DIRECTEUR: António Vallacorba

La Voix du Portugal - The Voice of Portugal
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Sylvio Martins

queríamos, que não planejamos, mas encaro isso agora
como um presente, se ganho um osso faço uma sopa, e
não paro para reclamar, nem me lamentar. E vou
andando, olho para frente. Não minto, nem para mim
mesmo, não sou feliz como homem, mas sou como
pessoa. E adoro gente que é honesta, enganar é ridículo
e tu sempre sabes como é!
E descobri que esse é o meu jeito essa é a minha
essência, não tenho aquilo que aos outros é indispensável,
materialmente, posso ser considerado pobre, mas, o que
tenho é meu, não me foi presenteado, nem ganhei ou
transigi com a minha convicção, me orgulho agora de
mim, porque sei mais a meu respeito: Nossa riqueza é o
que sabemos, o que aprendemos:... ninguém sabe o que
tu tens, nem te pode roubar, e tu tens para usar quando é
preciso. É um investimento e tanto.
Às vezes sou fraco, fico triste, me revolto, me
desoriento. Ficar sozinho é pra quem tem coragem. Foi
o jeito que achei para me proteger.
Mas também me deu a autonomia de poder ser
transparente e verdadeiro.
Com relação aos meus (muito humanos) e felizmente
poucos erros nos relacionamentos, tenho um ditado que
adoro.
“Viver bem é a melhor vingança!” Empresto-o…
E não aceito menos do que mereço, e preciso. Eu
conheço-me, nunca poderei deixar de ser como sou.
Nunca pude gostar de ver um pássaro numa gaiola, e
não vou jamais querer fazer isso com outra pessoa ou
deixar que façam isso comigo. Respeito tudo que vive
neste planeta. Amo a liberdade. E, embora não goste
muito às vezes, pois sempre se busca a aceitação social,
respeito também o direito que os outros têm de não
gostar de mim, da pessoa que sou, do jeito que escolhi
viver e ser, do modo como penso, e do que digo. O
problema é deles, não meu. Não há, uma reação final.
Há sim, uma reformulação afinal! E necessária com
certeza. Pensa nisto.
E é isso que faço, tento ainda acertar, não desisto,
nunca!!!!
http://anarquista.no.comunidades.net
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Leis são a maior “ameaça”
para as empresas em 2008

BREVES
AVIAÇÃO

A TAP aumentou três euros na
taxa de combustível dos voos de
longo curso e um euro nos voos
de médio curso a partir de ontem,
disse fonte da companhia. Assim,
estas taxas passam de 85 para 88
e de 28 para 29 euros, respectivamente.

A

HOTELARIA

As receitas totais de hotelaria atingiram os 113,8 milhões de euros,
em Novembro de 2007, o que representa um aumento de 11,3 por
cento face ao mês anterior. Neste
mês, houve 2,3 milhões de dormidas, uma subida de 11,2 por cento,
contando-se 886,5 mil hóspedes.

ENERGIA

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis anunciou que a
electricidade produzida através
de fontes renováveis representou
39,7 por cento do total da energia
consumida em Portugal, em 2007.

MOÇAMBIQUE

As cheias que estão a atingir Moçambique já causaram a morte a
cerca de 50 pessoas e obrigaram
dezenas de milhares de outras a
abandonar as suas casas, anunciou
o gabinete de coordenação da ONU
para as questões humanitárias.

s normas ou regulamentos impostos
às empresas são o maior risco que
estas terão de enfrentar em 2008. Segundo um estudo feito pela Ernst & Young,
o chamado “risco regulamentar” é o primeiro de dez factores que devem ser encarados pelas empresas como os grandes
desafios para este ano.
“As leis podem ter um
grande impacto nos
custos das empresas.
Por exemplo, o “Basileia II” [um acordo que
regulamenta as necessidades adicionais de capital próprio das instituições financeiras,
a nível mundial] exige a implementação
de vários modelos”, explica Jorge Nunes,
da Ernst & Young. Em relação ao risco, a
atitude é ‘não ser surpreendido’ e, para
tal, é preciso “tentar escapar ou gerir os

riscos a que empresas estão expostas”,
diz Jorge Nunes.
No top 10 das principais ameaças que se
colocam às empresas estão também os
choques do sistema financeiro, como por
exemplo a possibilidade de uma crise de
liquidez nos mercados; os choques energéticos; a inflação; a imposição radical de medidas para tornar as empresas mais ecológicas e as
transições na indústria,
entre outros.
Alguns destes riscos
vêm mencionados no relatório do Fórum Económico Mundial
para 2008, “Global Risks”. Um dos problemas emergentes é a fragilidade do sistema financeiro, que “do ponto de vista
económico pode ser a ameaça mais severa”, refere o relatório.
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Vítima da primeira explosão

Évora: Mulher internada
em situação grave

S

egundo fonte hospitalar, que se recusou a adiantar
mais pormenores sobre o quadro clínico de Carla,
a mulher está internada com “prognóstico reservado”.
Carla, de 34 anos, deu entrada no hospital com queimaduras de segundo e terceiro grau. Recorde-se que esta
primeira explosão ocorreu num salão de cabeleireiro,
devido a uma eventual fuga de gás.

Bush avisa que o “Irão
patrocina o terrorismo”

O

presidente norte-americano, George W. Bush, avisou os Emirados Árabes Unidos (EAU) e os restantes países vizinhos do Irão que este país ameaça a
segurança mundial. O chefe de Estado norte-americano
defendeu que os Estados Unidos e os aliados árabes devem unir-se para enfrentar o perigo “antes que seja tarde”. Bush afirmou que o Irão financia os extremistas e o
terrorismo, abala a estabilidade do Líbano, envia armas
para o regime talibãn, intimida os países vizinhos com
retórica alarmista e desafia as Nações Unidas, recusando ser transparente quanto ao seu programa nuclear.

-RJSVQEXMSRMQTSVXERXI-QTSVXERX-RJSVQEXMSR

Une réduction de taxe pour
la nouvelle année

Happy
New Year!

Le gouvernement du Canada
baisse la TPS à 5 %.

The GST is going down
to 5%.

À compter du 1er janvier 2008, toutes les entreprises doivent percevoir la TPS
au nouveau taux réduit de 5 %.

Starting on January 1, 2008 all businesses must apply
the GST at the new and lower rate of 5%.

Tous les Canadiens pourront proﬁter de cette réduction de taxe permanente
lorsqu’ils achèteront, par exemple, un café, une automobile, un ordinateur,
une maison neuve, des pneus d’hiver ou lorsqu’ils feront appel aux services
de gens de métier.

This permanent tax cut will beneﬁt all Canadians,
whether purchasing a coffee or a car, a computer or
a new home, snow tires or the services of a skilled
tradesperson.

En 2008, les Canadiens
paieront moins
de taxe.
Pour en savoir davantage sur la réduction de la TPS, les consommateurs
et les entreprises peuvent se rendre à canada.gc.ca/tps ou appeler
au 1-866-959-7798.

J519_FC_Ad_10x9_GST_BIFE_01.indd 1

2008 will be a less
taxing year for
Canadians.
To learn more about how the GST reduction affects
consumers or businesses visit canada.gc.ca/gst
or call: 1-866-959-7797.

1/7/08 5:23:20 PM
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Método 3 procura pistas
em Espanha, Marrocos e
Portugal

A

s investigações da agência de detectives espanhola Método 3, contratada
pelo casal McCann para encontrar a sua
filha Madeleine estão concentradas, sobretudo, em Marrocos e Portugal, onde
procuram nomeadamente confirmar informações sobre indivíduos referenciados
como pedófilos e saber quais as relações
existentes entre eles.
Contudo, segundo apurou o DN, os detectives privados
estão também a seguir pistas em Espanha, designadamente
nas zonas de Valência, Levante e Alicante, onde têm
surgido informações sobre a existência de numerosas
redes de pedofilia com ligações a outros países europeus,
entre os quais a Bélgica. “Não podemos descurar seja o
que for”, alegam os detectives.
Mais de oito meses depois do desaparecimento da
menina inglesa, são as informações provenientes de
Marrocos, onde já surgiram centenas de “avistamentos”
de Madeleine (ou melhor, na sua maioria, confusões ao
nível de semelhanças da fisionomia da menina inglesa
com outras crianças também louras) que mesmo assim
continuam a merecer maior credibilidade àqueles
investigadores. Todas as informações recebidas pela
Método 3 recebem um tratamento adequado, sendo
confirmadas nos locais e junto de quem as forneceu ou
os seus intermediários. Nesse sentido, a agência de
detectives, sedeada em Barcelona, conta com o apoio de
vários grupos de populares constituídos por três ou
quatro elementos cada, espalhados de Norte a Sul de
Marrocos, que estão a percorrer vilas e aldeias juntamente
com residentes nessas zonas, munidos de fotos da
criança, na tentativa de descobrirem também junto de
outras pessoas pistas que possam conduzir à localização
de Maddie. A questão linguística facilitada entre os
marroquinos e o seu profundo conhecimento do terreno,
nomeadamente ao nível de locais mais isolados do
interior daquele país do norte de África, onde esperam
conseguir obter informações cruciais, são trunfos que os
detectives ainda procuram explorar.

MaDeira:

TC “chumba”
lei de incompatibilidades
O

Tribunal Constitucional (TC) chumbou a lei de incompatibilidades e impedimentos dos deputados
aprovada na Assembleia Legislativa da Madeira, em resposta a um pedido de fiscalização do representante da República na região.
Em declarações aos jornalistas, o presidente do TC, Rui
Moura Ramos, explicou que o diploma em causa, que alterava o Estatuto Político-Administrativo da Madeira, foi
aprovado por um órgão que não tinha competência para o
fazer - o parlamento regional. “É claro que a Assembleia
Legislativa Regional (ALR) tem competência para propor.
O que acontece é que quem tem competência para aprovar
é a Assembleia da República. Tendo sido aprovada pela
ALR é contrário à Constituição”, afirmou. O acórdão foi
aprovado por unanimidade pelos juízes do tribunal, tendose registado uma declaração de voto. A 19 de Dezembro do
ano passado, o representante da República na Madeira,
juiz-conselheiro Monteiro Diniz, solicitou ao Tribunal
Constitucional a apreciação preventiva do regime de incompatibilidades e impedimentos dos deputados madeirenses por considerar o diploma ferido de inconstitucionalidade orgânica. O representante da República ao analisar
o diploma considerou que o mesmo se encontrava ferido
do vício de constitucionalidade orgânica, visto que esta
matéria, “nunca poderia validamente ser objecto de um decreto legislativo regional”.
Monteiro Diniz considerou que o regime de incompatibilidades só poderia ser consagrado em sede de revisão do
Estatuto Político-Administrativo da Madeira, que só pode
ser alterado na Assembleia da República por proposta dos
parlamentos regionais. O TC já tinha clarificado esta matéria quando, em Julho do ano passado, chumbou um diploma do BE e do PCP aprovado na Assembleia da República.
O diploma foi considerado inconstitucional por alterar o
Estatuto político-administrativo da Madeira sem que a proposta tivesse partido da Assembleia Legislativa Regional.
O decreto relativo às incompatibilidades e impedimentos

foi aprovado na Assembleia Legislativa regional a 22 de
Novembro, apenas com os votos favoráveis do PSD-M, e
contra de toda a oposição.
A aprovação deste decreto decorreu de uma promessa
eleitoral do líder do PSD-M, Alberto João Jardim, nas legislativas regionais antecipadas de 06 de Maio de 2007,
para acabar com a polémica em torno da recusa da Madeira em aplicar um regime de incompatibilidades tal como
existia a nível nacional.Alberto João Jardim já afirmou que
só proporá a revisão do Estatuto após a revisão constitucional de 2009. O diploma hoje chumbado pelo TC estipulava
que são incompatíveis com o exercício de deputado à Assembleia Legislativa da Madeira os cargos de Presidente
da República, membro do Governo da República e representante da República, e outras como membro do conselho
de administração das empresas públicas, de institutos públicos autónomos e director regional do executivo madeirense. Em matéria de impedimentos, o decreto diz que os
deputados carecem de autorização da Assembleia Legislativa para serem jurados, árbitros, peritos ou testemunhas. O
diploma estipula ainda ser vedado aos deputados o exercício de mandato judicial como autores nas acções cíveis
contra o Estado e a Região, bem como de servir de peritos
ou árbitros a título remunerado em qualquer processo em
que sejam parte o Estado, a Região Autónoma e demais
pessoas colectivas de direito público. Define ainda que não
podem os parlamentares integrarem a administração de sociedades concessionárias de serviços públicos, nem participarem em concursos públicos de fornecimento de bens e
serviços, bem como em contratos com o Estado, a Região
ou outras pessoas colectivas de direito público no exercício
de actividade de comércio ou indústria. Impede igualmente os deputados de figurarem ou participarem de qualquer
forma em actos de publicidade comercial. A declaração de
inexistência de incompatibilidades ou impedimentos deve
ser depositada nos 60 dias após a primeira reunião do parlamento madeirense, logo a seguir às eleições.

PrOgraMaçãO DeSTa SeMana
*Horário sujeito a modificações ** Hora de Montreal
QUarTa-Feira 16-01

01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:10
09:45
10:00
10:31
12:45
13:00
14:00
15:00
16:00
16:15
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:45
23:45
00:15
00:45
01:00

Bom Dia Portugal
a Hora De Baco
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
alves Dos reis,
um seu criaDo
Diário Da euroPa
magazine
venezuela contacto
Portugal no coração
notícias rtP maDeira
Portugal em Directo
olHos De água
teleJornal
em rePortagem
Prós e contras
Jornal Das 24 Horas
olHos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
o Preço certo
santos Da casa
Kulto
sons Da música
Flauta
contas em Dia
rePórter áFrica

QUinTa-Feira 17-01

01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:11
09:45
10:04
10:33
12:45
13:00
14:00
15:00
16:00
16:36
17:30
18:17
18:30
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:45
23:30
00:15
00:45
01:00

Bom Dia Portugal
sentiDo Do gosto
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
alves Dos reis,
um seu criaDo
Diário Da euroPa
euroPa contacto
Portugal no coração
notícias rtP maDeira
Portugal em Directo
olHos De água
teleJornal
o caminHo
Faz-se caminHanDo
o Preço certo
a euroPa aqui tão Perto
anDar Por cá
euroPa contacto
Jornal Das 24 Horas
olHos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
o Preço certo
gato FeDorento
granDe entrevista
À mesa com o caPote
contas em Dia
rePórter áFrica

SexTa-Feira 18-01

02:00
04:00
04:30
05:00
08:00
09:00
09:45
10:00
10:30
12:45
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
18:45
19:00
20:00
20:45
21:45
22:45
23:45
00:15
00:45

Bom Dia Portugal
sons Da música
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
alves Dos reis,
um seu criaDo
Diário Da euroPa
reclame
Portugal no coração
notícias rtP maDeira
Portugal em Directo
oPeração triunFo
olHos De água
teleJornal
granDe rePortagem-sic
o Preço certo
conta-me como Foi
aveniDa euroPa
a minHa ciDaDe HoJe...
Jornal Das 24 Horas
olHos De água
teleJornal maDeira-açores
o Preço certo
conta-me como Foi
gostos e saBores
olHar o munDo
contas em Dia

SáBaDO 19-01

01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:15
19:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
00:00
00:30

rePórter áFrica
áFrica 7 Dias
euroDePutaDos
França contacto
Bom Dia Portugal
Fim-De-semana
zig zag
notícias De Portugal
Jornal Da tarDe
a alma e a gente
Da terra ao mar
latituDes série iv
couto & coutaDas
notícias rtP maDeira
atlântiDa (açores)
França contacto
entre Pratos
oBra De arte
contra
teleJornal
a voz Do ciDaDão
oPeração triunFo
Jornal Das 24 Horas
a alma e a gente
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
venezuela contacto
gente Feliz com lágrimas
a Hora De Baco
oBra De arte
Heranças D´ouro
músicas De áFrica

DOMingO 20-01

01:30 nós - comPacto
02:30 magazine macau contacto
03:00 Bom Dia Portugal
Fim-De-semana
05:00 eucaristia Dominical
06:00 zig zag
07:00 Falamos Português
07:30 sentiDo Do gosto
08:00 Jornal Da tarDe
09:00 oPeração triunFo
10:45 só visto!
13:30 macau contacto
14:00 eua contacto - caliFórnia
14:30 gato FeDorento
15:00 teleJornal
16:00 as escolHas De marcelo
reBelo De sousa
16:30 FuteBol: 1ª liga
18:30 Falamos Português
Festas e traDições
19:00 Jornal Das 24 Horas
20:00 contra
20:30 teleJornal maDeira
21:00 teleJornal - açores
21:30 FuteBol: 1ª liga DiFeriDo
23:30 eua contacto - caliFórnia
00:15 só visto!

SegUnDa-Feira 21-01

01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:11
10:08
10:38
13:00
13:56
14:53
15:00
16:00
16:25
17:15
18:06
18:33
19:00
19:58
20:50
21:23
21:55
00:49
01:05
01:30
04:02
04:30
05:00

Bom Dia Portugal
Da terra ao mar
entre nós
Praça Da alegria
Jornal Da tarDe
alves Dos reis,
um seu criaDo
magazine eua contacto
Portugal no coração
Portugal em Directo
olHos De água
oPeração triunFo
Diários
teleJornal
em rePortagem
o Preço certo
PeDro e inês
oBra De arte
magazine eua contacto
Jornal Das 24 Horas
olHos De água
teleJornal maDeira
teleJornal - açores
Prós e contras
contas em Dia
rePórter áFrica
Bom Dia Portugal
gostos e saBores
entre nós
Praça Da alegria

Terça-Feira 22-01

08:00 Jornal Da tarDe
09:13 alves Dos reis,
um seu criaDo
10:10 canaDá contacto
10:41 Portugal no coração
12:53 notícias rtP maDeira
13:00 Portugal em Directo
13:11 BomBorDo
14:06 olHos De água
14:54 o seu DinHeiro
15:00 teleJornal
15:43 oPeração triunFo
15:46 gostos e saBores
16:14 a alma e a gente
16:45 a minHa ciDaDe HoJe/
o meu concelHo HoJe/
a minHa Freguesia HoJe
16:45 anDar Por cá
17:00 canaDá contacto
17:31 trio D´ataque
19:00 Jornal Das 24 Horas
19:56 olHos De água
20:49 teleJornal maDeira
21:22 teleJornal - açores
21:55 o Preço certo
22:45 trio D´ataque
00:15 anDar Por cá
00:30 cuiDaDo com a língua
00:41 contas em Dia
01:03 rePórter áFrica
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COOrDenaDO POr MigUel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

Vinda do Papa em
Junho julgada plausível

Edifício da Câmara Municipal de
Montreal será renovado

Os instigadores da petição que visa trazer
o Papa à cidade de Quebeque consideram
que a presença do Santo-Padre na capital,
para assistir ao Congresso Eucarístico
no próximo Verão, é cada vez mais
provável. Os advogados Marc Bellemare
e Luciano Dorotea divulgaram a carta
que o Vaticano lhes fez chegar a 7 de
Dezembro. Esta missiva transitou pelo
embaixador do Vaticano em Otava antes
de terminar a sua corrida na caixa de Me
Bellemare, no início de 2008. Na carta,
não se toma conhecimento da decisão final
de Bento XVI, mas os Srs. Bellemare e
Dorotea vêem alguns sinais animadores.
Outro sinal positivo, de acordo com
eles: a carta de resposta foi assinada por

O

s trabalhos de reparações, cujo orçamento é 13 milhões de dólares, começarão em breve, para renovar o edifício

tima de infiltrações de água, será refeito.
O sistema de iluminação será igualmente
alterado. O governo do Quebeque contri-

da rua Notre-Dame, no Velho Montreal.
O telhado, sobretudo, frequentemente ví-

buirá ao financiamento, concedendo dois
milhões e meio.

um homem muito influente na Igreja
católica, Fernando Filoni, substituto
para os negócios gerais do secretariado
de Estado. O Vaticano deve tomar a sua
decisão sobre a vinda do Papa Bento XVI
antes do fim de Janeiro.

Cartão inteligente está a chegar

E

m breve, os 900.000 utentes diários
dos transportes públicos de Montreal
utilizarão um novo sistema para pagar a
sua deslocação de metro ou autocarro. A
partir do mês de Março, a Sociedade de
Transporte de Montreal (STM) implantará, gradualmente, o sistema de cartões
inteligentes, que substituirá a actual carta
mensal. Ao todo, 1600 caixas electrónicas serão instaladas nas estações de metro e nos autocarros para ler estes novos
cartões. As caixas calcularão nomeadamente se o montante depositado no cartão está certo. Os terminais poderão tam-

bém determinar se se trata de um cartão a
tarifa regular ou reduzida. A implantação
do novo sistema sofreu vários atrasos. O
projecto devia ver o dia em 2006, mas foi
afastado devido à sua complexidade. Ao
início do projecto, os custos eram avaliados em 101 milhões de dólares, mas
devido aos atrasos, ascendem agora a138
milhões, o que representa um aumento
de 35%. Os atrasos são também aparentes nos pontos de venda de bilhetes. Por
exemplo, nas farmácias Jean Coutu, nenhum terminal foi instalado, e o sistema
entra vigor em menos de dois meses.

Tarifas dos táxis vão diminuir

A

s deslocações em táxi custarão menos
a partir do 26 de Janeiro. A Comissão
dos Transportes do Quebeque anunciou
uma baixa das tarifas afim de ter em conta
a redução da Taxa sobre os Produtos e Serviços (TPS) a 5%. Assim, o preço inicial de
tomada do cliente será reduzida de 15 cêntimos, passando assim a 3,00$. O custo de
uma deslocação de 5 quilómetros em meio

urbano passará de 12,60$ para 12,45$. Na
sua análise, a comissão considera que o interesse público é fazer beneficiar os utentes
da baixa da TPS. A mesma comissão estima
que os utilizadores economizarão, em taxas, mais de 6,7 milhões de dólares por ano
quando os proprietários de táxi alterarem o
seu taxímetro, o mais tardar em 24 de Fevereiro de 2008.
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Ideias Frescas

Vida… Motivação… Sorriso
Natércia Rodrigues
jornal@avozdeportugal.com

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Sentir-se-á muito alegre e bem-disposto. Aproveite
bem este momento. Saúde: Esteja mais atento às suas necessidades fisiológicas. Consuma alimentos ricos em ferro.
Controle o seu sistema nervoso para que a sua saúde não
saia prejudicada. Dinheiro: Assuma com responsabilidade os seus compromissos profissionais. Honre a sua palavra. Número da Sorte: 22
Números da Semana: 10, 1, 4, 7, 8, 9 Dia mais favorável: quarta-feira

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Controle os ciúmes. Não seja tão possessivo com a
pessoa amada pois esta pode sentir-se sufocada. Dê-lhe espaço para se movimentar. Saúde: Pratique um desporto relacionado com a água. O seu organismo necessita do contacto
com este elemento para se sentir bem e equilibrado. Dinheiro: Poderá
enfrentar uma situação difícil no seu ambiente laboral. Procure estar longe dos conflitos. Número da Sorte: 51
Números da Semana: 10, 2, 4, 5, 8, 7 Dia mais favorável: sexta-feira

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Contribua para a harmonia familiar
com uma boa base de compreensão. Não acredite em boatos
sobre uma pessoa da sua família. Procure saber a verdade
através de uma conversa com a pessoa sobre quem falam.
Saúde: Avalie o seu estado de saúde de uma forma consciente. Procure
o seu médico de família. Dinheiro: O seu desempenho profissional será
recompensado. Boas notícias a nível financeiro. Não desperdice oportunidades. Número da Sorte: 33
Números da Semana: 23, 5, 6, 15, 14, 8 Dia mais favorável: quinta-feira

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
agitação Amor: Combine um jantar onde possa reunir todas
as pessoas que são importantes para si. Ajudá-lo-á a sentir-se
melhor. Saúde: Evite abusar do café, pois pode provocar-lhe
fortes dores abdominais. Dinheiro: Mostre o que vale e será
bem sucedido. Não tema demonstrar as suas verdadeiras capacidades.
Número da Sorte: 54
Números da Semana: 3, 6, 8, 4, 12, 11 Dia mais favorável: terça-feira

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor:
Entenda os pontos de vista do seu par e procure entender
que cada pessoa tem a sua própria personalidade. Saúde:
Viverá momentos de grande agitação mental. Tire uma hora
no final do dia para relaxar. Dinheiro: Dê mais valor às relações entre os colegas. O bom ambiente ajuda a aumentar a qualidade do
trabalho. Número da Sorte: 45
Números da Semana: 12, 14, 15, 7, 8, 9 Dia mais favorável: segunda-feira

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Procure passar mais tempo com
a sua família. Será benéfico para todos. Saúde: Tendência
para algum mau humor e irritabilidade. Faça exercícios de
auto-controlo. Cuidado com o que come, corre o risco de ter uma crise de
fígado. Dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das suas poupanças. Aos
poucos irá ver a diferença na sua conta. Não seja demasiado tolerante.
Podem aproveitar-se da sua boa vontade. Número da Sorte: 60
Números da Semana: 20, 8, 5, 45, 41, 33Dia mais favorável: domingo

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa que a
sua sorte está em movimento. Amor: Opte pela tolerância
para resolver os seus problemas afectivos. Veja a tolerância
como uma virtude. Motivos familiares vão deixá-lo de mau
humor. Não se deixe abalar, resolva as coisas com calma.
Saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada. O seu organismo agradecer-lhe-á. Dinheiro: Semana muito favorável sob o ponto de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido. Número da Sorte: 10
Números da Semana: 22, 33, 44, 4, 8, 5 Dia mais favorável: quarta-feira

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: Morte, que significa Renovação.
Amor: Evite conflitos com familiares por causa de assuntos
financeiros. Dê um passo de cada vez em prol da harmonia.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e vitalidade. Aproveite para praticar exercício físico. Dinheiro: Procure não exigir tanto dos
outros. Invista num negócio, pois o seu sector financeiro está bastante
favorecido. Número da Sorte: 13
Números da Semana: 2, 5, 8, 1, 11, 3Dia mais favorável: segunda-feira

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa
Útil, Maturidade. Amor: Trabalhe mais o seu lado espiritual,
pois isso vai ser bastante útil para controlar os seus impulsos.
Saúde: Procure fazer uma vida mais saudável. Alie a alimentação equilibrada à prática de exercício físico. Dinheiro: Uma
promoção poderá recompensar o seu esforço. A partir de agora aja de forma a corresponder a este voto de confiança. Número da Sorte: 76
Números da Semana: 6, 9, 4, 10, 20, 30 Dia mais favorável: quinta-feira

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências. Amor: Os laços familiares fortalecer-seão e a paixão vai tomar conta de si. Saúde: Beba sumos naturais para fortalecer o organismo com vitaminas. Dinheiro:
Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo que lhe permita
amealhar alguns lucros. Número da Sorte: 57
Números da Semana: 25, 14, 36, 8, 9, 11 Dia mais favorável: segunda-feira

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Um pequeno desentendimento poderá fazer
com que ponha em risco uma amizade de longa data. Mantenha a calma. Saúde: O seu descontentamento com a sua
silhueta levá-lo-á a pensar seriamente em fazer uma dieta.
Dinheiro: A sua força de vontade será determinante para ultrapassar um
desafio profissional. Continue empenhado. Número da Sorte: 31
Números da Semana: 11, 14, 44, 5, 8, 7 Dia mais favorável: sábado

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Torne os seus sonhos em realidade, declarando o
seu amor à pessoa que preenche o seu coração. Saúde: Semana sem grandes problemas ao nível da saúde. Mantenha
o equilíbrio. Dinheiro: Avalie bem as suas potencialidades,
pois as mudanças de ocupação estão favorecidas. Lute pelos objectivos
que pretende atingir a nível profissional. Número da Sorte: 40
Números da Semana: 6, 9, 41, 40, 2, 23 Dia mais favorável: quarta-feira

U

ma das ferramentas
mais importantes para
o bem viver em nosso quotidiano é a motivação. Com
ela, a maioria das tarefas
fica mais fácil, pois traz
consigo a auto estima. Uma
pessoa motivada trabalha
melhor, pensa melhor, produz melhor, ama melhor e
relaciona-se melhor com
todos aqueles à sua volta.
É claro que esta motivação
deve vir de algum lugar. O
grande desafio é encontrar
o mecanismo ideal ao seu
caso. Geralmente, a criatividade é a grande mola
propulsora da motivação.
Usando o seu lado criativo
será mais fácil encontrar
as respostas e os caminhos
correctos para se sentir
motivado no dia a dia. Experimente e verá que vale
a pena.
Charlie Chaplin dizia que
uma coisa muito importante nas nossas vidas, para
além da motivação, é o
Sorriso.
Sorria, mas não se esconda atrás desse sorriso. Mos-

tre tudo aquilo que é, sem
medo. Existem muitas pessoas que sonham com o
seu sorriso. É preciso tentar viver. Tente!
A vida não passa de uma
tentativa e temos que nos
entregar a isso pois, a felicidade é o resultado dessa
tentativa. Amar, sim ame,
acima de tudo, ame tudo e
todos, deles depende a sua
completa felicidade. Não
feche os olhos para a sujeira do mundo, nem ignore a fome. Procurar! Devemos procurar o que há de
bom em tudo e em todos e
não fazer dos defeitos uma
razão para a distância, mas
sim, um motivo para a
aproximação.
Aceitar! Aceite a vida, as
pessoas e faça delas a sua
razão de viver. Entender!
Entenda os que pensam
diferente de si, mas não os
reprove e aprenda a ouvir.
Escute o que as pessoas
têm para lhe dizer. É importante e assim vamos
subindo. Subir! Faça dos
obstáculos, degraus para

aquilo que julga importante, mas não se esqueça daqueles que deixou nos primeiros degraus e descubra. Descubra Deus dentro
de você e procure acima
de tudo ser gente. Eu também vou tentar…e não vá
embora ainda pois eu preciso dizer-lhe que o amo,
seja lá quem for. Simplesmente porque você existe!!!
Estamos todos tão juntos
e, no entanto, estamos
morrendo de solidão. Nós
temos escolha: podemos
escolher a alegria em vez
da tristeza, a felicidade em
lugar do desespero, o riso
em lugar das lágrimas, o
trabalho em lugar da apatia.
Para mantermos um relacionamento interpessoal
de alto nível, é importante
valorizar as pessoas com
as quais mantemos contacto. Se desejar ser líder,
ou mesmo, uma pessoa
bem relacionada e de sucesso na vida, é fundamental desenvolver uma

personalidade
positiva,
bem como aplicar diariamente os seguintes princípios:
Cumprimentar as pessoas com um sorriso, ficando feliz ao vê-las; chamar
as pessoas pelo seu nome;
interessar-se
realmente
pelos outros; fazer as pessoas sentir que têm valor;
incentivar as pessoas para
o sucesso; elogiar as pessoas pelo que elas têm de
bom; escutar as pessoas
com atenção, procurando
fazer com que elas falem
sobre si mesmas; sermos
humildes e estarmos dispostos a aprender mais
com todos os que encontramos; fale de seus próprios erros e limitações;
ajude as pessoas a superarem seus problemas, e a
conseguirem o que elas
querem; mantenha o seu
bom humor em todas as
circunstâncias, mesmo em
frente às dificuldades; seja
cordial, alegre e optimista,
fazer com que sua presença seja bem vinda; descubra em primeiro lugar os
pontos em comum, e após
veja as divergências; ser
cauteloso ao criticar; não
leve tudo tão a sério, simplifique; agradeça tudo o
que receber e torne-se uma
pessoa interessante.
Não sei se já ouviu falar
no bolo Felicidade? Deixo
aqui a receita.
Ingredientes:
1 xícara de amizade, 2 xícaras de compreensão, 1
xícara de paciência, 3 colheres de humildade, 1
copo grande de alegria, 1
pitada de bom humor e 1
colher de fermento de personalidade cristã e eis o
modo de preparar esta receita: Meça as palavras
cuidadosamente. Acrescente a compreensão, a
humildade e a paciência,
misturando tudo com muito jeito. Use fogo brando,
nunca ferva!!!
Tempere com alegria,
bom humor e personalidade cristã. Sirva porções
generosas. Sempre com
muito amor. Não deixe esfriar: a temperatura ideal é
a do coração. A receita
nunca falha.
Se alguém não gostar é
porque tem o paladar estragado e precisa consultar
o quanto antes um médico
chamado Jesus.
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Padre José Maria de Freitas Cardoso

Saúde:

O

das.
Natércia Rodrigues
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Cavaleiro da Ordem de Nossa
Envelhecer não é adoecer
próximos números deste jornal, iremos falar de saúde em geral mas soSenhora da Conceição de Vila Viçosa Nos
bretudo para pessoas idosos, onde as fontes de informação lhes são limitaReverendo Padre José Maria de
Freitas Cardoso recebeu no passado
dia 8 de Dezembro, o grau de “Cavaleiro
da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa”.
A medalha e a capa foram-lhe entregues
numa cerimónia, na Igreja de Santa Cruz,
no passado dia 1 de Janeiro de 2008.
É todo um privilégio receber esta con-

obras e trabalho, mais se distingue.
Como sabem, o rei D. João IV, corou,
em 25 de Março de 1646, Nossa Senhora
da Conceição, rainha de Portugal. A partir de então, não mais os monarcas portugueses voltaram a colocar a coroa real na
cabeça.
O Papa João Paulo II visitou o Santuário
de Nossa Senhora da Conceição durante

decoração. Somente cem individualidades no mundo são agraciadas com a Ordem Cavaleiros de Nossa Senhora da
Conceição.
Esta ordem foi instituída, em Portugal,
pelo rei D. João VI, em 6 de Fevereiro de
1818, com o objectivo de agraciar personalidades, essencialmente oriundas da
nobreza e da aristocracia. Hoje, esta condecoração é atribuída a quem, pelas suas

a sua primeira visita a Portugal, em 14 de
Maio de 1982. A grande peregrinação
anual ao Santuário de Vila Viçosa celebra-se a 8 de Dezembro, solenidade da
Imaculada Conceição, Padroeira de Portugal. Nossa Senhora da Conceição de
Vila Viçosa é também padroeira da Arquidiocese de Évora.
Muitos parabéns ao Sr. Padre José Maria, são os votos de A Voz de Portugal.

jornal@avozdeportugal.com

O

primeiro passo para isso é o idoso
sentir-se útil e deixar de encarar os
problemas como “coisas da idade”. “Sensação de cansaço, desânimo e tristeza não
devem ser classificados como problemas
de idoso. Ninguém fica doente de velho”,
diz Renato Maia Guimarães, presidente da
regional Distrito Federal da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
Aceito o facto de que os problemas do
idoso devem ser combatidos e não resignados, o próximo passo é buscar a qualidade
de vida para os anos de aposentadoria. Prática de desportos, alimentação regrada e
saudável e visitas preventivas ou mesmo de
tratamento a médicos especializados são
itens básicos nessa busca pela qualidade de
vida.
Idoso em actividade. Esse é o segredo
Cadeira de balanço para as horas de descanso. E olhe lá! Não é porque a velhice
chegou que a falta de actividades físicas
tem de vir ao reboque. A prática de exercícios como hidroginástica, caminhadas,
alongamento e musculação mantêm a qualidade dos músculos e nervos e, em consequência, preserva as demais funções do
quotidiano. “Alguns estudos recentes sobre
terceira idade revelam que os exercícios
com carga (musculação, por exemplo), têm
efeitos benéficos na prevenção da osteoporose e da saúde óssea em geral”, diz a fisioterapeuta Kênia Guerra Baumann, da academia Triathon, em São Paulo. Quem optar
por musculação deve atentar para cuidados
com o peso e ritmo para que os exercícios
não causem problemas musculares, nas articulações ou cardiovasculares.
Riscos
Idosos que praticam actividade sem
orientações especializadas estão sujeitos
a problemas como lesões dos músculos,
distensões e problemas articulares, principalmente de coluna e dos meniscos.
Postura incorrecta ou peso excessivo podem prejudicar as estruturas da coluna e,
como se tratam de idosos, a recuperação
é mais complicada porque as células do
corpo estão em ritmo mais lento. Nos casos em que a pessoa tem osteoporose, o
problema é ainda mais grave uma vez
que as fracturas têm uma recuperação
mais lenta.
Passos fundamentais para uma velhice saudável
O ideal é que a busca por uma velhice
saudável comece antes e não depois que
os anos começam a pesar. Ou seja, a pes-

soa deve programar-se para envelhecer e
não ser tomado de surpresa pela aposentadoria. Investimento, embora seja uma palavra arraigada a finanças, pode muito
bem fazer parte do vocabulário de quem
prepara o terreno para que solidão e marasmo passem longe da velhice. Investir
nas relações sociais, em actividades extraprofissionais e no próprio equilíbrio emocional é fundamental. Quem passa a maior
parte da vida adulta voltado para o trabalho tende a sentir-se inútil quando chega a
aposentadoria. E por falar em aposentadoria, esta deve ser vista não como um período em que a pessoa tem tempo para fazer
tudo aquilo que o trabalho não permitia. O
que está terminantemente proibido é entregar-se ao ócio. No combate a ele, vale
trabalho voluntário, ajudar nas actividades
domésticas ou mesmo dedicar-se ao lazer.
Prevenção de incapacidade:
Para manter-se independente durante a
velhice, o ideal é tentar preservar aspectos como locomoção, visão, audição e
cognição. Tudo isso está relacionado a
uma postura a ser assumida sobre o próprio bem-estar, o que implica cuidados
com a alimentação (menos calorias e
mais vitaminas, proteínas e minerais) e
prática de actividades físicas. Sedentarismo e “fast-food” são meio caminho andado para problemas de saúde futuros.
Manutenção do estado funcional:
Mesmo na terceira idade, a pessoa tem de
ter controle sobre as próprias actividades.
Isso engloba desde independência para caminhar até à gerência da própria casa. No
sentido de preservar a memória e o raciocínio, o geriatra Renato Maia Guimarães recomenda: “realizar actividades que demandem esforço psicológico e cognitivo, como
leitura, jogos, resolução de problemas. A
pessoa deve exercitar a mente e não ficar
em atitudes unicamente passivas, como ver
TV, que não provoca reflexão nenhuma.
Sempre peço aos meus pacientes para que
desliguem a TV e abram um livro.”
Preservação da teia social:
Durante toda a vida, além de investir na
vida profissional, a pessoa também tem de
se envolver numa rede social, que inclui
família, amigos ou mesmo a vizinhança.
“A pessoa que está rodeada por outras que
têm estima por ela sente-se muito melhor
à medida que os anos passam. Não adianta
investir na saúde perfeita e terminar seus
anos só”, recomenda Renato Maia Guimarães.
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Em Santa Cruz, calorosa tarde de solidariedade

Na angariação de fundos para o Espírito Santo
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

U

m mero e
rotineiro almoço para a angariação de fundos destinados a
ajudar na realização das festas do
Divino Espírito Santo, da Missão Santa
Cruz, não só constituiu um sucesso relevante, como ainda se revestiu de um toque de classe.

Um pouco mais de 500 convivas terão
comparecido no domingo à tarde no
subsolo da igreja para acompanharem e
se mostrarem solidários para com o
respectivo mordomo para o corrente ano
- o padre José Maria Cardoso, responsável
da Missão.

Não lhe faltou o abraço caloroso de
amigos como Francisco Salvador,
conselheiro
das
Comunidades
Portuguesas, e os párocos António Araújo
e Clifford de Sousa, também desta
Missão, entre outros, a par da contribuição
da parte de membros de algumas
colectividades locais e do próprio grupo

Fotos de Anthony Nunes e Sylvio Martins

de senhoras responsáveis pela confecção
do repasto: caldo verde e caldeirada de
cabrito, seguidos de muita doçaria e café
para sobremesa.

seguida do Hino do Divino Espírito Santo, num acto solene dos mais bem registados.
E, se a Liliana Damas dera nas vistas
com a sua bem executada dança de Salomé, a irmã Ruth, previamente, excederase em raios de talento com muitos dos
seus êxitos. Difíceis serão de esquecer as
suas rendições de “At Last”, uma canção
dos românticos anos de 40 e executada
pela primeira vez pela orquestra de Glenn
Miller, e aquela joia de música erudita,
“Con Te Partirò”, ex-libris do tenor invisual, Andrea Bocelli.
Por fim, a artista convidada, brasileira,
BIA. Natural do estado de Santa Catarina, onde presentemente se celebram os
260 anos da chegada ali das primeiras famílias açorianas, em 1748, esta fresca

“As amizades não se agradecem”,
comentou o padre José Maria durante as
suas palavras de saudação e perante a
deslumbrante demonstração de estima
com que se viu envolto, para logo
sublinhar que, em vez “As amizades
reconhecem-se e retribuiem-se”, o que
ele certamente fá-lo-á com a simpatia
que o distingue.
Convenhamos, nem todas as pessoas,
por razões de gosto pessoais, terão ficado

bem “almoçadas” com a referida refeição
à base de cabrito e servida pelo simpático
grupo de Jovens em Acção. Todavia, isso
foi de somenos importância, se comparado
com a qualidade do espectáculo, com a
Filarmónica Portuguesa de Montreal
(FPM) e as artistas Ruth Damas, BIA e
Liliana Damas a “passearam” a sua
classe.
Constituiria – passe-se a expressão –
uma mui apetitosa refeição cultural!
A FPM abriu da melhor maneira a exuberante tarde musical com uma marcha,

soma de 100 dólares!
Outras se seguiram com valores também interessantes, o mesmo acontecendo
com as rosquilhas de massa sovada, um
cabrito e/ou partes de outro.
Finalmente, uma palavra de apreço para
o Eusébio Amorim, agora com a sua própria discoteca, “Pure-Fun Entertainement” e que esteve no apoio sonoro que
prestou às artistas supramencionadas e
na animação do concorrido baile.
Este exuberante evento contou ainda
com o apoio prestimoso dos comerciantes da nossa praça, cujos nomes foram
devidamente divulgados pelo padre José
Maria, durante uma das suas alocuções.
O Império do Pentecostes de Santa Cruz

– lembramos – realizar-se-á no fim-desemana imediato ao das festas do S. Santo Cristo, ou seja, nos dias 24 e 25 de
Maio próximo.
Felicitamos toda a organização responsável por esta deliciosa tarde, com uma
saudação muito especial para o padre
José Maria.
E, venham as festas!

voz dos palcos internacionais a todos impressionou fortemente com duas ou três
das suas baladas, e, merecendo uma explosão de aplausos, culminou com uma
mui sentida rendição de Canoas do Tejo.
Foram trechos para escutar bem em silêncio e no embevecimento de todo o auditório.
Entretanto, e tratando-se, como se tratou, de uma acção de angariação de fundos, é evidente que não poderiam faltar
arrematações, numa sessão protagonizada por Manuel Fátima e que despertou
interesse assaz vivo.
Para se ter uma pequena ideia do quão
concorrencial foi, basta dizer que uma
das várias morcelas para tal oferecida
pela Associação Portuguesa do Espírito
Santo (Hochelaga), arrecadou a bonita
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Crónica - Muito Bons Somos Nós

Os meus Açores
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Coisas do corisco
José de Sousa
jornal@avozdeportugal.com

Joel Neto
jornal@avozdeportugal.com

E

goísta, vou assistindo com um misto
de honra e desconfiança à consagração internacional dos Açores como um
dos últimos paraísos do planeta. Os Açores são a minha terra, o meu lugar no mundo e a minha obsessão primeira, mas por
outro lado há uma parte de mim que quer
conservá-los exactamente como o eram
em 1992, o ano em que fiz deles sobretudo um local de regresso – e não é sem um
certo pânico que assisto ao magnetismo
e à curiosidade que exercem sobre aqueles que se cruzam com os seus cheiros
grosseiros, os seus sons rompantes, as
suas imagens bravias e decidem chamarlhe simplesmente “belos”. No outro dia,
numa repartição pública, uma daquelas
pós-balzaquianas que lêem a “Caras” e
pressionam as teclas do computador com
a ponta da unha tricolor, como se receosas de que em algum momento a máquina
infernal pudesse escoicear de volta, recebeu aborrecida os meus impressos, mas

rasgou um sorriso assim que verificou o
local de nascimento inscrito no meu BI
– e foi com alívio que a ouvi, após um
longo solilóquio sobre a beleza das ilhas
e a beleza das gentes e a beleza da cultura, argumentar uma novela da TVI como
a sua grande e única fonte da informação.
Os meus Açores hão-de ser sempre belos
e tacanhos ao mesmo tempo. As minhas
gentes hão-de ser sempre belas e mal vestidas em simultâneo. As minhas raparigas
hão-de ser sempre belas e ignorantes por
junto. E que as pós-balzaquianas dos guichés de Lisboa possam reconhecer-lhes a
beleza sob um tão claro manto de tacanhez, insofisticação e ignorância só pode
ser sinal de que estamos a perder qualidades. Chamem-me snob, que tanto me
faz: um snob é sempre originalmente um
pelintra – e é isso mesmo o que eu sou,
um pelintra da Terra Chã, ilha Terceira,
Açores.
Coisa diferente é a chancela da National
Geographic Society, da Universidade George Washington e dos seus 522 especialistas em natureza, ambiente, sociologia e
cultura que decidiram colocar os Açores
no segundo lugar entre os 111 arquipélagos do mundo inteiro mais interessantes
para o viajante. Notem que me refiro ao
viajante, não ao turista – e só isso já deixará de fora as pós-balzaquianas, os yuppies e dois terços da população da linha
de Cascais. Segundo o National Geogra-

phic Center for Sustainable Destinations,
apenas as ilhas Faroe, na Dinamarca, suplantam os Açores em autenticidade. Para
estes, só elogios: um lugar maravilhoso,
agreste e pitoresco, a salvo do turismo
massificado, com uma cultura local vibrante, repleto de habitantes hospitaleiros – e, aliás, sofisticados. E, se desta vez
algum rancor me provoca a observação, é
a de que, excessivamente divulgada, a
eleição possa resultar na desmontagem
das próprias virtudes que a provocaram.
Por exemplo: na Quinta da Beloura, entre
Cascais e Sintra, há uma placa à entrada
que diz alguma coisa como isto: “Não
traga para a Quinta da Beloura aquilo que
o fez fugir para aqui” – e, como foi exactamente isso que os habitantes da Beloura fizeram, encher a quinta de casas de
mau gosto e apitos estridentes e mexericos em barda, também eu receio que seja
a informação de que os Açores permanecem selvagens a provocar a sua acelerada

modernização, palavra que no século
XXI já não deve conservar uma só das
faculdades do passado. Ponta Delgada já
dá sinais preocupantes disso.
Querem que vos fale dos Açores? Não
posso. Estou demasiado próximo, demasiado apaixonado, demasiado dentro para
ajudar-vos com um mínimo de perspectiva. Volto a casa uma vez por mês – e o
que vou verificando é que também ali a
novela da TVI reina, também ali se fala
de atacar a crise pelo lado da despesa,
também ali o governo anuncia o melhoramento de uma via rápida antes de umas
eleições e a melhora antes das eleições
seguintes, fazendo-se reeleger duas vezes
com a mesma promessa. Mas o facto é
que, com um território minúsculo repartido em nove pedaços espalhados pelo mar,
com uma população minúscula repartida
pelo mundo para fugir à fome, com recursos minúsculos repartidos pela Internet para ao menos uma imagem de unidade conseguirem forjar, os Açores deramnos Antero, Nemésio, Natália, Pauleta.
Deram-nos as Sete Cidades, o Algar do
Carvão, a Fajã de Santo Cristo, a Prainha
do Pico. Deram-nos o Espírito Santo, a
Alcatra de Carne, os Casaes de Porto
Alegre, a Companhia de Caçadores 8356,
que bravamente se deixou dizimar nos
piores anos da Guiné. E eu tenho orgulho
em ser de um lugar assim. Em ser dos
Açores.

C

á estou, uma vez mais, e pela primeira vez este ano, no Jornal que tão generosamente me acolhe no seu seio,
com estas “Coisas do Corisco”.
Para começar, uma notícia que vai
fazer sorrir alguns. A Câmara Municipal de Veneza, na Itália, decidiu
dar multas aos mortos que não estão dentro do horário para serem
sepultados... Sim! Na Europa, até
os mortos são multados. Os empregados do cemitério faziam muitas
horas extras e, assim, o preço para
inumar um defunto com 15 minutos de atraso aumenta em 25%.
Já que estamos a falar da indústria
funerária… Se por acaso se encontrar na cidade francesa de Cugnaux,
não pode morrer se não é proprietário de um terreno ou cripta na dita
cidade… Assim votou o concelho
municipal!
Num outro registro, para os nossos leitores que jogam ao golfo...
Mais uns meses e já poderão matar
o vício. Um estudo recente demonstrou que um golfista anda, em média, 1450 quilómetros e bebe 22
garrafões de cerveja, ou seja um
garrafão por cada 65 quilómetros.
Para pôr um ponto final às “Coisas do
corisco”, para quem tem 237.000 dólares

a investir, pode escolher entre um grande
casarão com jardim e um lugar para esta-

cionar o seu carro na cidade de Nova Iorque!
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MÁQUINAS DE COSTURA

PEIXARIA

7341 St-Hubert

130-A, Beaumont

MONSIEUR MACHINE À COUDRE

514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS

15 de Janeiro de 2008
1 Euro = CAD 1.513390
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

4701 St-Urbain

514.842.3373

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

BOUTIQUE ANA MARIA

CAIXA DE ECONOMIA

Me. LUCIEN BERNARDO

4409 St. Laurent

514.849.6619

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS

514.270.5079

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides 450. 669.7467

BOUTIQUES

BLUE COAST

NOTÁRIOS

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

406, St-Joseph E.

514.288.2082

1001, Sherbrooke E.,

514.463.1974

JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ

“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.
514.351.1716

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

514.843.3390

Me. EDUARDO DIAS

ESTRELA DO OCEANO

Me. ÉLIZABETH DA SILVA

SOLMAR

4270 St-Laurent #200

514.985.2411

1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.
450.435.3445

101 Rachel E.

514.844.4588

111 St-Paul E.

514.861.4562

OURIVESARIAS

1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

TRANSPORTES

3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

PADARIAS

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
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano 514.323.7391
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Folc.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
Folc. Português de Mtl.
514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima 450.687.4035
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho 514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

CONTABILISTAS

PADARIA LAJEUNESSE

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

FARMÁCIAS

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Clínica Portuguesa Luso 514.849.2391
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc 514.842.6141
Hospital Ste-Justine
514.345.4931
Normas do trabalho
514.873.7061

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

www.secomunidades.pt
ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CLÍNICA MÉDICA LUSO

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

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

DISCO MÓBIL

DISCO Móbil Entre Nós
Marinho
Depois das 19h

514.875.4800 dia
514.324.7415 noite

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA

90 AV. Des Pins O.
514.288.4548
Fax.: 514.288.0225

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307

VOYAGES ELITE PLUS

1530 Fleury este
514-381-5200
www.voyageseliteplus.com

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

HIPOTECAS

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
HELIO

514.886.7001
514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

514.484.3795

533 Gounod

7129 Boul. St-Michel

A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis
da sua vida. A todos o Nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.
Os serviços funerários estiveram a cargo de :
MAGNUS POIRIER inc.
6520 Saint-Denis, Montréal
Director José Teixeira
Tel.: 514-727-2847
www.magnuspoirier.com

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

Consulado Geral de Portugal
em Montreal
RECENSEAMENTO MILITAR
Cidadãos Portugueses nascidos no ano de 1990
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos à comunidade portuguesa residente na sua área de jurisdição consular e informa que nos termos da Lei do Serviço Militar (Lei.
n.º 174/99, de 21 de Setembro), todo o cidadão Português do sexo masculino é obrigado a apresentar-se
ao recenseamento militar durante o mês de Janeiro do
ano em que completa 18 anos de idade.
Podem ainda regularizar a situação até ao dia 15 de
Fevereiro de 2007, aqueles que por qualquer motivo
não se puderam apresentar no prazo normal.
Para se recensear o cidadão deve se apresentar neste
Consulado-Geral até 31 de Janeiro de 2008, munido
do Bilhete de Identidade ou outro documento legal
que o substitua. Caso não seja portador de nenhum
desses documentos, a sua identidade poderá ser abonada por duas testemunhas idóneas portadoras de um
desses documentos.
O cidadão que não se apresente ao recenseamento
militar no prazo atrás referido é notado faltoso ao recenseamento militar e sujeito a processo de contra
- ordenação punível com a coima de 250 a 1.250
euros.

1988-2007

Uma missa de corpo presente teve lugar na
Igreja Santa Cruz, presidida pelo Rev. Padre
Clifford de Souza e animada em cânticos pela
Sra. Filomena Amorim, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção
ao Cemitério St-Georges, Longueuil, onde foi a sepultar, descansando
para a eternidade.

514.725.2626

514.272.0362

Ivan Neves Gomes

Faleceu em Montreal, com a idade de 19 anos,
Ivan Neves Gomes. Deixa na dor os seus pais:
Alcino Ferreira Gomes e Margarida Santos
Neves, a sua namorada Ana, a sua irmã Mara
Andrea (Jorge), a sua sobrinha Kathy, a sua avó
Maria, os seus tios José Crisostomo (Adélia),
os seus primos (as), assim como muitos outros
familiares e amigos (as).

REVESTIMENTOS

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

Tel.: 514.499.0359

†

†

António Alves

Faleceu em Montreal, no dia 11 de Janeiro de
2008, com 63 anos de idade, António Alves,
natural de Moliana, São Bento, Porto-de-Mós,
Portugal, esposo de Luísa Soares.
Deixa na dor a sua esposa, o seu filho Eduardo
(Dorice Medeiros), a sua filha Suzana (Livio
Iorio); os seus netos Anthony e Jusin; o seu
sogro Júlio Soares; os seus irmãos (ãs) Alice
Alves (António), Américo Alves (Elema), Emília
Alves (Joaquim, já falecido), Armandina Alves
(Silvério); cunhados (as) Júlia (Manuel José
Mesquita), Olga (Hernani Rodrigues), sobrinhos
(as), assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1111, Laurier oeste, Outremont
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 14 de Janeiro de 2008, na Igreja Santa
Cruz. O seu corpo foi trasladado para o cemitério de São Bento, Portugal,
onde irá a sepultar.
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. Um agradecimento muito especial à família Alves e à
Mercearia Soares e Filhos. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

José Carreiro de Lima

Faleceu em Montreal, ontem, dia 15 de Janeiro
de 2008, com 84 anos de idade, José Carreiro
de Lima, natural de Vila Franca do Campo,
São Miguel, Açores, viúvo de Maria do Carmo
Pinheiro.
Deixa na dor o seu filho José (Maria da Conceição
Moniz Clemente), a sua filha Maria Guilhermina;
os seus netos (as) Marc, Debra, Andrea, Cristina
e Stacy; o seu irmão João; as suas irmãs Maria
Angelina e Maria Isabel; sobrinhos (as), assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1922, boul. Rosemont, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório do defunto tem lugar hoje, quarta-feira 16 de Janeiro de 2008,
das 17h às 22h, no 1922, boul. Rosemont (esquina Chabot), em Montreal.
O funeral terá lugar amanhã quinta-feira, 17 de Janeiro, às 10 horas, na
Igreja St-Jean Berchmans, seguindo o cortejo fúnebre em direcção ao
cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde irá a sepultar.
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.

CanTinhO Da POeSia

Um amigo

Quem está só, entre a grande multidão,
Lembra um barco sem velas, sem timoneiro,
Perdido no imenso mar da solidão,
Sem destino, sem leme, sem paradeiro...
Tudo mudo sob uma voz conhecida
Ao sentir aproximar-se um rosto amigo,
Retoma-se o rumo no barco da vida,
Como um navio, entra num porto de abrigo...
Desmorona-se então a enorme barreira,
Vê-se que o sol poderá raiar de novo
No coração brota uma nova alegria...
Começa a ver-se o mundo de outra maneira,
Aprecia-se o estar rodeado de povo,
É como que nos nascesse um novo dia...
Fernando André
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CLASSIFICADOS
$ 9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

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

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 procura instalador de “pavé-uni”, com um
mínimo de 5 anos de experiência.
Também procuramos jornaleiro com
3 anos de experiência. Salário conforme qualificações. Muitas regalias.
Para informações
contactar (514) 325-7729
Senhora para cuidar de senhora idosa, de sexta-feira à noite a domingo
à noite. Em Lasalle.
Contactar Leonor
514-738-1892
Senhora para limpeza que fale
francês e Inglês.
450 434.5115 ou 450 433.0948
A Pastelaria Forcier procura empregadas de balcão, das 7h às 14h, e
das 14h até fechar.
514-382-2143
Senhora para limpeza de casa e
ajudar a cuidar de crianças.
Karen 514-747-4701
Escola privada procura pessoa para
limpeza, a tempo inteiro. Deve ser
maturo, experiente, trabalhador e
ter carro. Regalias e salário competitivos. Conhecimentos do francês e/
ou inglês. Ter referências. Contactar
Barbara 514-489-5321 x238.
Senhora para cuidar de casa, habilidosa com crianças. Limpa, de confiança. Ter experiência e referências.
Falar inglês.
Tel.: 514-513-5603
Fax: 514-731-4296

ALUGA-SE
Quarto, tudo incluído, para casal ou
pessoa autónoma. 514-683-2574
Local comercial. Des Pins este / de
Bullion. +/- 424 pés 2. Presentemente salão de cabeleireira. $900.
514-918-8170
Quarto numa residência para pessoas idosas e autónomas. Tudo incluído. Situada em West Island.
Contactar a D. Ventura
514-683-4398 ou 514-892-9360

VENDE-SE
4 pneus de Inverno de marca Toyo
com jantes de Inverno. 205-70-15.
400$ Negociável. 514 571-1924

VIDENTE
Denka - Linhas de mão, cartas, astrologia. Resolve os seus problemas.
514.727.2233
Linhas da mão e cartas. Vidente com
dons naturais. Resolve os seus problemas sem voodoo. Rosa (514) 278-3956

ENCONTROS
Cavalheiro português, 65, educado,
procura senhora que vive só, que
gosta do campo, para viver em
harmonia. Depois das 18h.
1-450-242-5831 “collect”

INFANTÁRIO
Em breve, abertura de um infantário
em meio familiar, situado em St-Michel / Rosemont. Para reservar um
espaço para a sua criança.
Cláudia 514-816-3043

MaSSagenS eróTiCaS
7 dias por semana, a partir das
10 horas Jovem e bonitas: latinas,
italianas, asiáticas, mulatas E MAIS...
Discrição assegurada.

Satisfação garantida
Procuramos raparigas para trabalhar
(514) 273-5482 - 7167, rua St-Hubert
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

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

IDENTIFICAÇÃO

NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

Todos os classiﬁcados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente.
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Comissão das Celebrações do
Dia de Portugal -Relatório de contas - 2007

A

comissão organizadora das Celebrações do Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
de 2007 gostaria de dar a conhecer à comunidade o balanço financeiro de 2007. Como poderão tomar conhecimento, o saldo foi consideravelmente superior ao de 2006,
devido principalmente à diferença do tempo, pois em 2007
tivemos muita sorte com um fim-de-semana ideal para
celebrar e conviver ao sol o Dia de Portugal. Assim, ao

11

contrário do ano 2006, foi possível reembolsar as joias às
associações que tinham pago em 2006 e 2007. Estamos
muito satisfeitos por termos realizado uma semana cultural
com um leque variado de actividades e o intercâmbio vivido entre todos os participantes, oriundos de diferentes associações e clubes. Só assim juntos poderemos levar a bem
a celebração e a valorização da nossa comunidade portuguesa de Montreal. Esperemos que a Comissão continue e
fazer ainda melhor com a ajuda e o apoio de toda a comunidade, mostrando aos nossos compatriotas quebequenses
e canadianos que os portugueses e luso-descendentes são
capazes de grandes realizações.
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FOTO Da SeMana

Parlamento da juventude
do Quebeque
Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

Fotos de Marie-Claire Lantin, Alexandre Leblanc

uem dizia, que os jovens não tinham uma preocupação com a vida democrática? Na última semana
do mês de Dezembro, uma centena de jovens quebequenses reuniram-se na cidade de Quebeque para viver
com entusiasmo o sistema político da sua província.
Esta celebração, que consiste em uma simulação da
Assembleia Nacional, tem por nome Parlamento da Juventude do Quebeque, e é uma das várias simulações
que a Assembleia Nacional oferece, na sua política de
pedagogia.
O Parlamento da Juventude do Quebeque existe há 59
anos. Foi com o nome de “Quebec Older Boys’ Parliament” que a história começou para esse Parlamento.
Com os anos, essa simulação passou da religião cristã

e em Portugal. O consentimento implícito significa que
se morre de maneira neurológica, os médicos podem
transplantar certos órgãos para salvar a vida, a menos de
estar inscrito no registro de não-doadores. Actualmente,
no Quebeque, deve assinar a sua carta de segurança de
doença para permitir a transplantação dos seus órgãos
mas, sobretudo, a sua família concordar com o seu desejo. O consentimento implícito permite à família de viver
o seu luto e de salvar vidas.
Esse encontro de jovens estudantes não podia ser realizado sem o apoio da Assembleia Nacional, com o seu
presidente, Michel Bissonet, que permite aos jovens de
conhecer o sistema democrático, na Assembleia Nacional. Contudo, esse evento de cinco dias não se pode re-

para laica, e de inglesa para francesa. O seu objectivo
ficou sempre o mesmo – dar uma oportunidade aos jovens de conhecerem e viverem o sistema democrático
quebequense. Essa missão é essencial, pela ideia que
não há nenhuma linha de partido a respeitar durante a
simulação. Cada um vota pelos seus ideais e valores sobre os textos propostos pelos ministros, que são também
jovens estudantes com idealismos. O Parlamento da Juventude decorre todos os anos, de 26 a 30 de Dezembro.
Muitos são os observadores que acreditam que as simulações políticas são para os estudantes em ciências
políticas, mas é mentira. Pode encontrar, por exemplo,
no Parlamento da Juventude, estudantes em medicina,
em psicologia, em finanças, em direito, em jornalismo.
Todos esses jovens, dos vários ramos do meio da educação, procuram conhecer e compreender o seu sistema
político. Eles vêem, como você, o nosso sistema nos noticiários, mas a curiosidade puxa a conhecer a “verdadeira” realidade. Somos todos cidadãos e temos a obrigação de conhecer os mecanismos da nossa democracia,
para a qual os nossos antepassados lutaram.
Durante cinco dias, os jovens podem viver essa realidade na Assembleia Nacional e descobrir a caminha e as
discussões que uma lei vive para ser adoptada. Este ano,
os jovens parlamentares tiveram a oportunidade de discutir sobre vários projectos de lei, com grandes valores
e ideias. Eles estudaram, em comissão parlamentar, um
projecto para estabelecer um sistema de medicamentos
de prescrição grátis, uma reforma das relações de trabalho, uma reforma das Forças armadas para uma força de
autodefesa de 14 000 homens e mulheres, e o estabelecimento do consentimento implícito nas transplantações
de órgãos. Todos os projectos de lei, a par de um, foram
adoptados. Só a reforma das relações de trabalho foi recusada no voto final do Parlamento.
O projecto de estabelecimento do consentimento implícito nas transplantações de órgãos é o mais interessante para ser aplicado na realidade. Esses jovens tiveram a ideia de recrear o sistema que já existe na Europa

alizar sem o apoio financeiro que vários organismos e
vários ministros oferecem. Para mais informações sobre
esse Parlamento, pode visitar o “site” Internet www.pjq.
qc.ca. Para conhecer as outras simulações que a Assembleia Nacional do Quebeque oferece, visite o http://
www.assnat.qc.ca/fra/education/index.html.
Felicitações aos parlamentares da 58ª Legislatura do
Parlamento da Juventude pelas suas ideias frescas. Todos temos o nosso dever de participação na vida activa
da democracia. Não esqueça que a sua opinião pode
modificar e melhorar a vida da nossa sociedade. Porque
colectivamente, podemos construir um futuro para os
nossos filhos.

Q
Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades,
muitos anos de vida! Hoje é dia de festa, cantam as nossas
almas, Para a menina, Uma salva de palmas!

CaSal Da SeMana

Parabéns a Ilda para mais um aniversário no restaurante
Estrela do Oceano e ao mesmo tempo é o casal da semana. Tantos anos juntos e o amor é tal e qual como se
eles tinham-se encontrado ontem.
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Cientistas fazem com que corações
de animais mortos voltem a bater

P

esquisadores norte-americanos anunciaram ter
conseguido fazer com que corações de ratos mortos voltassem a bater em laboratório. Segundo eles, a
descoberta pode, um dia, levar ao
desenvolvimento de órgãos sob medida para uso em transplantes.
“A esperança é que possamos gerar
um órgão que se encaixe [sob medida] em cada corpo”, afirma Doris
Taylor, da University of Minnesota
Center for Cardiovascular Repair.
O estudo, que foi publicado domingo, dia 13 de Janeiro, no jornal “Nature Medicine”, promete oferecer
um modo de cumprir a meta de utilizar as células-tronco para gerar órgãos específicos para transplante.
Método
Taylor e outros pesquisadores utilizaram uma técnica chamada “descelularização” para retirar células existentes do coração de
ratos mortos, deixando, ao mesmo tempo, a estrutura de
colagénio intacta.
Eles uniram, então, essa estrutura de consistência gela-

tinosa a células de ratos recém-nascidos. O composto
recebeu uma solução rica em nutrientes e foi deixado
em laboratório para crescer.
Quatro dias depois, os corações começaram a se contrair. Os pesquisadores utilizaram uma espécie de marca-passo para coordenar as contracções.
Os corações foram acoplados a uma
bomba que os enchia de líquidos e
colocados sob certa pressão, de modo
a simular a pressão sanguínea. Oito
dias depois, os corações começaram
a bater.
Caminho
“Obviamente nós temos um longo
caminho a percorrer”, afirma Taylor.
Mas a esperança no longo prazo é, segundo ela, utilizar o processo em corações de cadáveres humanos ou de
porcos. A ideia é retirar as células desses órgãos e substituí-las por células de uma pessoa que precise de um transplante. O próximo passo é refazer a experiência com corações de porcos. The Canadian Press e Folha Online

Do sonho ao pesadelo

13

aneDOTaS
Um médico pergunta ao doente:
- Como se sente?
- Não sei, doutor. Estou forte como um leão, alimento-me
como um boi, mas à noite sinto-me cansado que nem um
burro.
- Bom, nesse caso, é melhor consultar um veternário.
Sabem por que é que o Exército Português vai mandar
3.000 alentejanos para o Irão?
Para acalmar a situação!
Na escola, a professora pergunta a um aluno:
- Rui o prego é util na sociedade?
E o aluno responde:
- Não, senhora professora!
E ela admirada pergunta porquê?
Ele responde:
- Porque só trabalha a custo de pancadas.
A professora aponta para o mapa e diz:
- Hoje vamos até à Argentina...
Diz o Joãozinho:
- Ó professora, espere só um bocadinho que eu tenho de
avisar a minha mãe.
Pergunta a Vanessa ao pai:
- Pai, todos os contos de fadas começam com “era uma vez”?
- Nem todos minha filha, alguns começam com “se eu for
eleito...”

PraTO Da SeMana
BaCalhaU à rOMaDOS

Victor Hugo
jornal@avozdeportugal.com

N

uma das minhas histórias recentes, eu salientava a difícil situação económica que os portugueses residentes em Portugal estão vivendo. Na minha crónica de hoje,
eu gostaria de analisar a situação de muitos portugueses
que vivem aqui no Canadá, mais concretamente dos primeiros que aqui chegaram.
Quando, nos anos 60 e 70 deixámos o nosso País, ao
chegarmos aqui, tudo era bom comparado com o que lá
tínhamos – era a casa aquecida, o frigorífico cheio, a
televisão… Era concretizar o sonho americano. Como a
grande maioria tinha pouca instrução e muitos não
possuíam profissão definida, tivemos que nos sujeitar aos
trabalhos que apareciam, sem fazer grandes escolhas –
eram os trabalhos que os canadianos não queriam fazer –,
e aproveitava-se tudo, as horas extras, os biscatos, e para
muitos, a apanha da minhoca foi uma boa fonte de receita.
No fundo, o objectivo era fazer economias, que muitos
mandavam para Portugal, com a intenção de para lá
voltarmos uns anos mais tarde. Fazer uma casa grande na
aldeia onde nascemos, muitas vezes sacrificando o bemestar do sítio onde vivíamos, era a demonstração do sucesso
conseguido no estrangeiro. Com o decorrer dos anos, os
objectivos e as prioridades foram mudando e atingimos
uma encruzilhada ou um labirinto, onde temos dificuldade
de encontrar saída. O projecto de ir viver para Portugal ou

Brosnan processado

O

actor Pierce Brosnan foi processado por uma vizinha da sua propriedade no Havai. Cathy Ham
Young reclama do que considera ser um desvio de água
da sua propriedade e garante que o actor não se mostrou
interessado em cumprir uma ordem anterior do tribunal
para repor o curso normal da água. O ex-James Bond
terá agora de se ver com a justiça do Havai para resolver
o assunto.

Robbie Williams faz greve

O

cantor Robbie Williams resolveu fazer greve em
protesto contra os novos proprietários da EMI, a
empresa Terra Firma. A estrela pop recusa-se a entregar o mais recente trabalho à editora, acusando o novo
director, Guy Hands, de se comportar como “o dono de
uma plantação”. Robbie Williams junta-se assim ao lote
de descontentes com a EMI, depois de os Radiohead e
de Paul McCartney terem também deixado a editora.

de lá passar uns meses depois da reforma começou a ficar
longínquo. São as saudades dos filhos e dos netos, os
familiares e os amigos que vão desaparecendo, é o sentirmonos deslocados numa sociedade com uma mentalidade que
já não é nossa, é o medo das doenças, num serviço de saúde
precário ao qual não estamos habituados, o custo de vida
muito elevado, a burocracia dos serviços e as viagens muito
cansativas pouco adequadas aos idosos.
A tudo isto juntamos a agravante de ter uma casa numa
aldeia, com bastantes encargos e que pouco serve para os
nossos filhos, que pouca ligação têm com Portugal e,
quando lá vão de férias por 2 ou 3 semanas, preferem ir
para o Algarve. Este é o dilema de muitos emigrantes, os
que continuam sendo masoquistas, aqueles que um dia
sonharam e cujo sonho se está tornando em pesadelo.

Iniciamos esta semana com uma nova secção para vos
informar qual é o prato da semana de um dos restaurantes da comunidade. Uma posta de bacalhau assado
no forno com batatas e decorado com pimentos e cebola é a especialidade da sexta-feira no Ramados.
Edgar Silveira
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A DESCOBERTA DA NOSSA LITERATURA

2008 e Direitos Humanos
Manuel Carvalho
jornal@avozdeportugal.com

M

ais uma vez com o habitual cortejo de promessas e boas-intenções
para esquecer no dia seguinte, mas sem
grandes alaridos, entrámos em 2008.
Ano em que se irá comemorar, por esses
mundo além, o 60° aniversário da declaração dos direitos humanos. Muita água
correu desde então. Muitos atropelos se
cometeram ao espírito da declaração.
Mas também grandes progressos se realizaram para que um dia o Mundo seja
um lugar mais aprazível onde reine finalmente a paz e a justiça.
Cá pelo Québec, 2007 terminou ao som
das polémicas que envolveram as consultas populares da comissão BouchardTaylor. Se outros méritos não lhe podem
ser atribuidos, a comissão teve, pelo menos, o condão de alertar os espíritos mais
entorpecidos e trazer à luz do dia a verdade nua e crua da existência de franjas
da população quebequense com claras
tendências racistas e xenófobas. Este reconhecimento público dum facto evidente mas, até aqui, mal assumido e por
vezes encoberto, pode ser benéfico para a
clarificação da situação e eventualmente
ajudar a encontrar formas de contrariar a
progressão deste fenómeno que assume

contornos cada vez mais visiveis e alarmantes à escala mundial. Isto não obstante a tão proclamada fase de mundialização que atravessamos.
Mas aqui é importante precisar bem o
sentido e a amplitude das palavras. É
verdade que, a exemplo da generalidade
das sociedades do mundo que se debatem
com complexos problemas de identidade, a sociedade quebequense não foge à
regra e enfrenta presentemente desafios
de peso decisivos para o traçar de futuros
caminhos. Mas, e é importante realçar
este ponto, no cômpito geral, ainda temos o privilégio de viver numa sociedade tolerante e aberta provida dum legislação, no que se refere ao acolhimento e
integração dos imigrantes, das mais liberais e generosas do mundo. É este precioso património que urge reconhecer,
preservar e consolidar se queremos legar
aos nossos filhos um futuro melhor.
Escrito numa época e num contexto diferentes, o meu conto Ti Benvindo guarda certa actualidade e denuncia como em
situações-limite de ruptura, as clivagens
étnicas e culturais podem ter consequências catastróficas e irreversíveis.
TI BENVINDO

O Benvindo era um negro mais negro
do que o carvão. Daqueles que, de noite,
só se lhes vê o branco dos olhos e dos
dentes.
O senhor Moreira, um ricaço com negócios coloniais, trouxera-o da roça que
possuia em Angola e fizera dele uma espécie de caseiro, criado para todo o serviço e seu braço direito, ali na quinta do
Outeiro. Era uma posição invejada por
muitos que não aceitavam, do fundo do
peito, que um preto, caido ali de páraquedas, tivesse tantas regalias e poderes
até ao ponto de lhes dar ordens e ditar
condutas.
Mas o Benvindo tinha uma alma branda
e larga como poucas, capaz de tornar
amigo o mais encarniçado adversário.
Além disso, com o tempo demonstrou, a
todos, por a mais b, por que razão merecera tamanha confiança do senhor Moreira. Era aplicado, devotado e um trabalhador incansável que em pouco tempo
transformou a quinta meio abandonada,
invadida por cardos e silvas, num paraíso
perfumado por pomares e vinhedos, bem
tratados como poucos, onde as aves regressaram em busca dum lar frondoso.
Era, a seu jeito, um poeta. O seu único
defeito seria que, com a pinga, o travo da
solidão subia-lhe à boca e fazia toda a
gente fugir, a sete-pés, com as suas intermináveis e lacrimosas histórias das shanas angolanas.
Com o correr dos anos, quando a carapinha lhe começou a embranquecer e os
olhos lhe ficaram cada vez mais mansos,
o Benvindo passou a ser carinhosamente
tratado por ti Benvindo. A aldeia acolhera-o, finalmente, sem reservas, no seu regaço generoso, quase esquecida da sua
origem africana.
Assim foi até à hora em que os ventos
da loucura anunciada sopraram sobre terras de Angola. As notícias que chegavam,
filtradas pelas garras dos funcionários zelosos da censura, eram de estarrecer.
Chacinas e mais chacinas, o sangue a
correr em bica. A morte, de asas abertas,
à solta, num ruflar assustador.

As botarras dos primeiros contingentes
de tropas, que partiram em resgate da
honra da pátria humilhada, esmagaram as
calçadas das ruas de Leiria. Das varandas
e janelas acolchoadas, tombavam dilúvios de flores sobre as cabeças dos presumíveis heróis que desfilavam, lívidos e
aturdidos, em passo marcial.
Na televisão, os salvadores da pátria, façanhudos e tétricos, apelavam à luta sem
tréguas e sem mercê contra os inimigos
da civilização. Acicatados, cresciam uivos de ódio nos peitos mais pacatos normalmente incapazes de fazer mal a uma
mosca.
Para mal dos seus pecados, foi numa
dessas horas de exaltação que o ti Benvindo teve a má sorte de entrar no café do
Zé. Mal o avistou, o brutamontes do Tóino Cabresto apedrejou-o com a brutalidade da sua ignorância:
- Seu terrorista, qualquer dia corto-te os
tomates e vou pendurá-los na torre da
igreja para que os corvos os comam.
O ti Benvindo olhou-o aparvalhado, esmagado pela muralha de raiva que crescia ao seu redor e, sem uma palavra , saiu
do café de cabeça ceifada, escorraçado
por olhares furiosos e palavras amargas
de desforra.
Não o tornei a ver no café nem nas tabernas que habitualmente frequentava.
Despedaçado, nunca mais ousou transpor
os muros da quinta onde se refugiara
como um eremita. Dizia quem sabia que
até os pomares e vinhedos já choravam a
falta dos seu afagos e que os silvados, durante tanto tempo escorraçados, começavam, velozmente, a reapossar-se daquelas terras.
Correram as semanas e os meses e a
guerra, indomável, alastrava como fogo
no capim quando, num entardecer brumoso de Novembro, o ti Benvindo atirou
uma corda à braçada mais vigorosa duma
oliveira secular e deixou a alma vogar,
num voo silente, rumo às longínquas shanas que o viram nascer e que ansiosamente esperavam o seu regresso.
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BREVES
Inter de Milão
continua imparável
O Inter de Milão venceu por
3-2 no terreno do Siena. O
português Pelé entrou ao
minuto 73 do jogo referente
à 18ª jornada da Série A de
Itália. Ainda sem Luís Figo,
o líder do campeonato italiano beneficiou da inspiração de Ibrahimovic, que
bisou, para ultrapassar um
adversário incómodo. Mas
foi feliz para as equipas
visitantes. Em sete partidas
realizadas, a Sampdória foi
a única formação a triunfar
em casa. Nos restantes
jogos, vitórias forasteiras.
A Roma, com Antunes
sentado no banco de suplentes, bateu o Atalanta
sem Costinha. No Parma,
Fernando Couto entrou
ao minuto dez, para substituir Falcone, mas não
conseguiu impedir o desaire (1-2) na recepção à
Fiorentina, com dois golos
de Mutu. Vidigal foi titular
na vitória do Livorno (2-1),
no recinto do Torino.
«Katso» pretendido
O mercado europeu não
dorme e surgem em série
vários indícios de que os
clubes espalhados pelo
Velho Continente estão
atentos à evolução do processo de Katsouranis e as
reais possibilidades de o
internacional grego abandonar a Luz.
Defesa romeno
Sepsi já treinou
O defesa romeno Laszlo
Sepsi começou a sua vida
como jogador do Benfica,
participando na sessão de
trabalho no centro de treinos
do Seixal. O jovem jogador,
apresentado como reforço
de Inverno dos encarnados,
que chega a Portugal com
enormes ambições, como a
imitar o inigualável Maldini,
treinou à parte dos companheiros, tratando do físico.
Beto cobiçado
pelo Besiktas
O defesa português Beto,
actualmente ao serviço do
Recreativo Huelva, estará
a ser cobiçado pelos turcos
do Besiktas, segundo noticia a Antena 1.
Hélder como novidade
Hélder Barbosa cumpriu o
primeiro treino sob as ordens de Jesualdo Ferreira.
Depois de época e meia
emprestado à Académica, o
jovem extremo foi chamado
de regresso para ser reforço do Dragão na reabertura
do mercado.
Ricardo brilha
na baliza do Bétis
O guarda-redes Ricardo foi
a grande figura na vitória do
Bétis sobre o Getafe (3-2),
em jogo da 18ª jornada da
liga espanhola. O português
rubricou uma exibição de
grande nível, ao defender
várias investidas do adversário e garantir assim um
triunfo importantíssimo para
a formação da Andaluzia.

Hoje jogo eu

Classificação

João Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

A

onde vai parar este Sporting…?
É a pergunta que milhares de sócios e adeptos perguntam quando vêem
a equipa sénior a jogar e as atitudes dos
órgãos que decidem dentro do reino dos
leões.
É triste ver uma equipa sem garra, sem
querer, sem força, depois de na época anterior ter prometido muito, mesmo fazendo uma recuperação espectacular de
9 pontos que tinha de atraso para o sempre primeiro FC Porto – começou com
uma vitória no Dragão, golo de um Rodrigo Tello que, olhando hoje para
o lado esquerdo da defesa, deixa
muitas saudades. O Sporting prometia muito neste arranque de
campeonato, apesar de perder
Tello, Caneira (talvez a perda
maior neste Sporting), mesmo Ricardo e, por último, Nani.
Para colmatar estas saídas, o
Sporting foi buscar um internacional brasileiro que não é opção
de Paulo Bento e, cada vez que
joga, dá calafrios… Estou a falar
de Gladstone. Foi buscar o guarda-redes da selecção sérvia, que
P. Bento teme em destruir, pois
ninguém tem dúvida que dos
guarda-redes do Sporting, é o melhor. E foi buscar Derlei e Purovic
para assistirem Liedson.
O que se vê é que, hoje, o Sporting não tem opções no banco.
Sim, devido a lesões, dirão alguns, mas há mais do que isso, dizem que não há dinheiro, então
pergunta-se onde estão os milhões
de Euros das vendas dos jogadores – Ronaldo e Nani, para não falar doutros –, o dinheiro da venda
do património…
E quando vemos a S.A.D. a dar
lucro, há algo mal explicado no
reino dos leões e, ultimamente vêse que algo vai mal e que a união
é coisa que já deixou de existir. Soares
Franco, na minha opinião, está cada vez
mais só neste remar contra a maré.
Paulo Bento insiste, mas já se viu há

muitas jornadas que não tem matéria-prima nem solução. Pior ainda, não comanda o balneário e não tem os jogadores
com ele…

D

O campeonato vai a meio, é demasiado
cedo para se falar em certezas absolutas, mas é óbvio, a oposição ao FC Porto, quando tem oportunidade de colocar
um pouco de pressão no líder, sucumbe.
São agora 11 pontos de vantagem sobre o
Benfica e 14 sobre o Sporting, e 13 sobre
o surpreendente Guimarães.
Pois o Sporting até já perdeu o terceiro
lugar para o Guimarães numa jornada
onde o Boavista, dando continuidade à
recuperação, enterrou mais o Leiria; o
Paços de Ferreira desbaratou o Marítimo,
em casa; o Nacional deu um ar da sua
graça ao vencer na Amadora; e, finalmente, o Belenenses venceu sem sobressaltos
a Naval, que está agora com os mesmos
pontos do que o Paços de Ferreira, na
zona perigosa, mas Belenenses poderá
perder 6 pontos na secretaria pela utilização do jogador Meyong.

Só espero que o Sporting não consiga
um bom resultado nestes dois próximos
jogos contra o Lagoa para a Taça de Portugal e depois contra o Beira Mar para a
Taça da Liga, para ser a gota que irá fazer
virar o copo – que para muitos de nós já
está virado há muito, mas há gente que
ainda não vê, ou não quer ver…

41
30
28
27
24
23
23
22

9- Nacional
10- Boavista
11- E. Amadora
12- Académica
13- Leixões
14- Naval
15- P. Ferreira
16- U. Leiria

20
19
16
16
16
15
15
5

Resultados: 16ª jornada
P. Ferreira 3 - 1
Marítimo
0-0
Benfica
Leixões
4-0
Sp. Braga
FC Porto
3-1
Boavista
U. Leiria
0
1
Amadora
Nacional
Sporting
Académica 1 - 1
Belenenses 2 - 1
Naval
0 - 1 Guimarães
V. Setúbal
Próxima jornada
Sexta-feira (25 Jan)
SP.Braga - Belenenses

15:30 *

Sábado (26 JAN)
Nacional - V.Setúbal

14:15 *

Domingo (27 JAN)
V. Guimarães - Benfica
Leixóes - P. Ferreira
Naval - E. Amadora
Maritímo - Académica
U.Leiria - académica
Sporting - Porto

11:00 *
11:00 *
11:00 *
11:15 *
11:00 *
14:15 * +

* SPTV + RPTI

Taça de portugal

Se este ano o Sporting continuar assim,
irá ficar a meio da tabela. Pobres adeptos,
sócios, simpatizantes, que não merecem
este Sporting. Voltarei em breve…

Há campeão
uas jornadas. Foi tudo quanto o FC
Porto precisou para deixar moribunda a luta pelo título. Na última ronda de
2007, perdera na Madeira e os adversários viram nisso um sinal de fraqueza
que, finalmente, poderiam aproveitar.
Puro engano. Nos dois jogos de 2008,
os portistas cumpriram a obrigação e, jogando em casa, venceram os dois – neste
último, batendo o Braga, candidato assumido a um lugar europeu, por 4-0. E
que fez a oposição? Nem só não venceu
como se desgastou em guerras intestinas.
O Sporting perdeu no Bessa e deixou-se
empatar aos 93’ em Coimbra; o Benfica
começou por dramatizar uma igualdade
em Setúbal e não conseguiu marcar um
golo ao Leixões – ou melhor, marcou,
mas o árbitro anulou e, depois, não foi
capaz de reagir ao infortúnio. Não teve
futebol para isso...

1- FC Porto
2- Benfica
3- V. Guimarães
4- Sporting
5- V. Setúbal
6- Sp. Braga
7- Marítimo
8- Belenenses

naval
E. amadora
p. ferreira
gil vicente
rio ave
oliveirense
leixões
fc porto
sporting
v. guimarães
benfica
v.setúbal
beira-mar
penafiel

Boavista
sp. braga
abrantes
juv. évora
olhanense
marítimo
anadia
desp. aves
lagoa
nacional
feirense
u.leiria
moreirense
sertanense

19/01
19/01
19/01
19/01
19/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01

Taça da liga
V
1- V. Setubal 1
0
2- Penafiel
3- Beira-Mar 0
4- Sporting 0

E
0
1
1
0

D
0
0
0
0

GM
1
1
1
0

GS
0
1
1
1

P
3
1
1
0

Resultados e próximos jogos
Beira-Mar
V. Setúbal
Sporting
penafiel
v. Setúbal
sporting

1-1
1-0
23/01
23/01
30/01
30/01

penafiel
Sporting
Beira-mar
v. Setúbal
Beira-mar
penafiel

Taça UEFA
1ª Mão 2ª Mão

13/02 21/02
SPORTING - FC BASEL
13/02 21/02
BREMEN - SP. BRAGA
BENFICA - FC Nürnberg 13/02 21/02

LIGA dos campeões
schalke - fc porto

20/02 04/03
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Contratação de Meyongdá
seis pontos negativos
A
utilização de Meyong frente à Naval pode vir a
custar ao Belenenses a perda de seis pontos na Liga
(três ganhos em campo e outros tantos como penalização) devido a um erro de leitura dos regulamentos. No
pior dos cenários, o Belenenses volta a ter de procurar
um ponta-de-lança, para além de deixar de lutar pelos
lugares de acesso à UEFA e passar a tentar fugir à... despromoção.
O problema deflagrou no domingo à noite e colocou a
ferro e fogo o clube do Restelo, tendo dado direito a
uma reunião de emergência no Restelo: afinal, alguém
descurou o Artigo 5º, número 3 do Regulamento da
FIFA relativo ao Estatuto e Transferência de Jogadores.
Refira-se que, no Levante, Meyong cumprira uma dezena de minutos para a Liga, antes de rumar ao Albacete,
onde também jogou. Ou seja, já não lhe era permitido

jogar por um terceiro clube esta época.
O técnico Jorge Jesus e o director-desportivo Carlos
Janela foram chamados à reunião e este último colocou
o lugar à disposição, mas o presidente Cabral Ferreira
recusou. Agora, o processo está nas mãos do departamento jurídico embora pareça inevitável a perda de seis
pontos nesta Liga.
Jorge Jesus e Carlos Janela delegaram explicações em
Cabral Ferreira e o presidente da SAD comentou a crise,
sem drama. Fomos surpreendidos por esta situação e estamos num moroso processo de recolha de informação,
que envolve uma série de entidades, afirmou.
Curiosamente, Cabral Ferreira garantiu, ainda, que não
conhecia “o regulamento” de transferências nem que
“Meyong também tinha jogado pelo Levante” antes de
ir para Albacete.

“Um dia especial”
C
ristiano Ronaldo conseguiu, finalmente, fazer o
primeiro “hat trick” da sua carreira.

castle (6-0), um triunfo que colocou os campeões ingleses de novo no topo da classificação, em igualdade

Bruno Alves vai renovar

A

grande época que Bruno Alves está a realizar no
FC Porto e na Selecção Nacional vai ser premiada com uma proposta para renovar o contrato por mais
um ou dois anos. O actual vínculo do defesa-central,
de 26 anos, expira no dia 30 de Junho de 2010, mas os
bicampeões nacionais pretendem prolongar o contrato
até 2011 ou 2012. O internacional português verá ainda melhorado consideravelmente o seu salário, mais de
acordo com o seu estatuto de imprescindível na equipa
treinada por Jesualdo Ferreira.

Quaresma assume
desejo de emigrar

Q

uaresma assumiu o desejo
de voltar a emigrar, mas
não disse se seria já no final da
corrente temporada. Empenhado em conquistar o tri-campeonato, o extremo piscou ainda
o olho à Liga dos Campeões e
assumiu a vontade de ir a Alvalade conquistar os três pontos.
“Até ao fim da época não vou
fazer comentários sobre o meu
futuro, mas já disse que um dos
meus objectivos é voltar ao estrangeiro”, revelou. Até lá
garantiu empenho total para ajudar o FC Porto a alcançar os seus objectivos e manter o sonho de reconquistar
a Liga dos Campeões. “Era um sonho, mas sabemos que
vamos ter bastantes dificuldades. Primeiro o campeonato nacional e depois vamos pensar nisso”, frisou.

Figo foi o primeiro a dar
boas-vindas a Maniche

O

Desde que chegou a Old Trafford, na temporada 2003/04,
o internacional português já havia bisado em 13 ocasiões, mas este sábado contribuiu, pela primeira vez, com
três tentos na goleada do Manchester United ao New-

pontual com o Arsenal, que empatou em Birmingham
(1-1). Cristiano Ronaldo já leva 22 golos esta temporada, repartidos por todas as competições, estando a apenas um do registo (23) alcançado na época passada

primeiro dia de Maniche em Milão foi
bastante intenso. A bateria de exames médicos
que teve de efectuar, e
que ainda não está concluída, preencheram-lhe
quase por completo a
agenda. Mesmo assim, o
médio ainda arranjou algum tempo para almoçar
e jantar na companhia de Figo. O extremo, que também
deu o seu contributo para a realização da transferência,
tecendo rasgados elogios ao amigo da Selecção Nacional, não deixou passar a oportunidade de ser um dos
primeiros a felicitá-lo pela chegada aos “nerazzurri” e
aproveitou ainda a ocasião para se disponibilizar a ajudá-lo nestes primeiros tempos da sua nova aventura.

