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H

á dias fui visitar uma pessoa
muito especial - a minha queridíssima sogra - que vai completar, a
20 de janeiro de 2009, 100 anos! A tia
Joaquina, como é conhecida por muita gente, foi uma mulher extraordinária. Trabalhou muito! Pela vida fora
sofreu alguns dissabores. Mas a sua
força de vontade de ultrapassar obstáculos venceu sempre! E hoje, lúcida,
embora a memória comece a falhar,
ainda está entre nós.
Bravo, Tia Joaquina!
Mencionei o nome da minha querida sogra para exemplificar o que se
está a passar no mundo em geral, que
é a longevidade dos nossos seniores e
que assusta os Estados com os custos desta anunciada revolução social.
Se esta tendência continuar, dentro de
40 anos, um em cada cinco mil portugueses terá 100 anos ou mais. Esta é
a previsão global da ONU para o envelhecimento da população em 2050,
altura em que os indivíduos centenários em todo o mundo serão 2,2 milhões, ou seja, 16 vezes mais do que
em 1998.
A criação de condições para um
envelhecimento digno é a grande
questão, numa sociedade que poderá
passar por uma revolução sem precedentes, ao nível dos sistemas de saúde
ou do emprego. As empresas, podem
num futuro próximo, ter de voltar a
Continuação na página 2

Volteremos ao contacto com os
nossos leitores, na quarta-feira
7 de Janeiro de 2009.
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preço do pão aumentará
entre 5 e 6 % em 2009
O

preço do pão deverá subir em Portugal entre 5 e 6 por cento em 2009,
devido ao aumento das despesas dos panificadores com energia e combustíveis,
disse o presidente da Associação de Comércio e Indústria da Panificação.
Em declarações à agência Lusa, Carlos
Alberto dos Santos disse que o aumento do preço do pão “é inevitável” e que
“nunca poderá ser inferior a 5 por cento”.

“Os empresários terão de corrigir os
preços para não perderem margem”, sustentou o presidente da ACIP, salientando
que as despesas dos panificadores com
investimento, salários, energia e combustíveis aumentaram e criaram “um fosso
na tesouraria das empresas”.
Carlos Alberto dos Santos salientou que
a baixa do preço dos cereais “ainda não
chegou aos panificadores”, afirmando
Mosti Mondiale 2000
que
cada quilo de farinha custa entre 37 e
1 octobre 2008

38 cêntimos quando deveria custar cerca
de 28 cêntimos.
A este cenário há que juntar uma “queda
no consumo entre 30 e 40 por cento”, verificada nos últimos cinco anos.
O presidente da ACIP defende que o
pão deveria ser vendido ao quilo, uma
vez que como é vendido à unidade terá
de aumentar, no mínimo, um cêntimo, o
que acaba por se reflectir num aumento
“entre os oito e os nove por cento”.
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PENSAMENTO DA SEMANA
“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso.”
Jesus Cristo-Obs.: João 11:25-26

EFEMÉRIDES - 29 DE DEzEMbRO
1170. Thomas Becket, arcebispo de Canterbury, em Inglaterra, foi morto
por quatro cavaleiros por ordem do rei Henrique II.
1721. Nascimento de Jeanne-Antoinette Poisson, marquesa de Pompadour (1721-1764) em Paris, França. Amante oficial do rei francês Luís XV
desde 1745, teve uma influência tão grande na política francesa de meados do século XVIII, que Frederico II da Prússia chamou à Guerra dos Sete
Anos, a Guerra dos Saiotes - contra a imperatriz russa Isabel, a imperatriz
austríaca Maria Teresa e o «rei de França» Madame de Pompadour.
1876. Nascimento do violoncelista espanhol Pablo Casals (1876-1973) em
Venrdell.
1890. Membros do 7.º regimento de cavalaria dos E.U.A. massacraram
Índios Sioux na povoação de Wounded Knee Creek, no Dakota do Sul.
1916. Rasputin, um monge ortodoxo russo, foi assassinado, por um grupo
de conspiradores, que lhe deram um tiro e depois o deitaram ao rio Neva,
onde acabou por morrer afogado. Rasputin tinha ganho uma grande influência junto da família imperial russa, ao afirmar que podia ajudar na cura
do príncipe herdeiro, que era hemofílico.
1989. Vaclav Havel foi empossado como presidente da Checoslováquia.
Durante o regime comunista, tinha estado preso durante cinco anos devido
às suas convicções democráticas.

o século dos centenários
agarrar-se aos que agora empurram pela porta fora. Diminui a quantidade de gente jovem e morre-se cada vez
mais tarde. Nasce um novo paradigma de consumidor,
ao qual ainda não está a ser dada a devida atenção.
Os cientistas estão despertos para o fenómeno mas debatem sobre o problema: “Tem-se conseguido prolongar
a vida, mas ainda não temos respostas para a questão
de uma vida digna”, alertam. E acrescentam: ” Há algo
de assustador em tudo isto, dado que do ponto de vista
científico, podemos manter certas pessoas vivas por 120
ou 130 anos, por possuirmos desenvolvimento tecnológico suficiente para impedir muitas mortes”.
Mas a espécie humana passou por um processo de selecção natural numa altura em que a esperança de vida
oscilava entre os 25 e os 40 anos e se procriava entre
os 15 e os 20 anos. Sendo assim, dizem os entendidos,
“parte dos problemas de infertilidade dos jovens casais
é não serem exactamente jovens, porque já têm 30 ou 40
anos quando decidem ter filhos”. Como os casais procriam cada vez mais tarde, aumenta a percentagem de

Continuação da página 1
idosos e diminui o número de crianças.
A roda da vida não para. Os genes humanos não mudaram o bastante nos últimos 300 ou 400 anos para justificar tão intenso aumento na esperança média de vida.
Mas mudaram as condições de vida, de higiene, de salubridade.
Ocorreram também mudanças decisivas, como a descoberta dos antibióticos e os avanços da medicina generativa tornando possível a facilidade de substituição de
órgãos. A partir desse momento é contrariada a selecção
natural, impede-se que muitas doenças genéticas e infecciosas sejam fatais e dá-se um passo decisivo para
o prolongamento da existência humana. O homem não
será eterno, mas aumenta continuamente a sua longevidade.
É de notar que a esperança média de vida em Portugal,
em 1920, era de 37,9 anos e em 2006 era de 78,5 ou
seja, para os homens a esperança média de vida, 75,18 e
para as mulheres, 81,75.

autarquias combatem crise
A

s autarquias vão prescindir de 555 milhões de euros de receitas de impostos em 2009. A medida foi
anunciada pela ANMP e visa minimizar os efeitos da
crise financeira. Apesar de o presidente da instituição,
Fernando Ruas, garantir que a quebra de receitas não
impedirá os municípios de “continuar a assegurar as
suas competências”, a decisão não satisfaz todos os autarcas.
“Esta é mais uma medida eleitoralista, o esforço parte
mais uma vez das autarquias e não dos deputados. Temos um orçamento aprovado, para cumprir, e esse dinheiro vai fazer falta”, diz José Manuel Sinogas, autarca
de Mora. No interior, as queixas continuam. Saldanha
Rocha, autarca de Mação, diz:
“Como autarca estou disponível para colaborar, pois

temos todos de nos unir para diminuir os efeitos da crise”.
Mas aponta: “Não vejo é o Governo e outras instituições a prescindir das suas mordomias, regalias e ordenados principescos em benefício dos que precisam”.
Além da redução das receitas, a ANMP anunciou ainda
a aplicação de outras medidas de carácter social.
Entre elas estão apoios à aquisição de medicamentos
para idosos, ou a diminuição de tarifas de água para
consumidores com baixos rendimentos.
Preocupação na Maia
Na Maia, estas são medidas que já estão aprovadas
há algum tempo. “Foi criado um fundo social de 100
milhões de euros para apoio a carenciados; há um piquete de duas carrinhas que apoia idosos que estejam
abandonados; e no último trimestre foram distribuídas
50 toneladas de alimentos pelas famílias mais necessitadas, bem como 4 500 cabazes”, diz o autarca António
Bragança Fernandes.
O edil mostrou-se “preocupado” com o período que se
vive, lembrando que todas as manhãs alguém se dirige a
ele em busca de ajuda.
Por isso, entende a medida anunciada pela ANMP. Já
para o autarca de Tavira, Macário Correia, com esta medida será necessária uma ginástica para encontrar soluções.
“Claro que algumas obras serão sacrificadas, mas o
importante é que estas medidas vêm facilitar a vida dos
munícipes face aos efeitos da crise”, diz.
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Breves
Primeiro banco
de leite materno
O primeiro banco de leite materno em Portugal vai entrar
em funcionamento em 2009
na Maternidade Alfredo da
Costa, Lisboa, afirmou o director da instituição, Jorge
Branco. As mulheres que
tenham excesso de leite poderão assim doá-lo ao banco
para suprir as carências de
bebés que não podem ser alimentados pelas mães, como
os prematuros e os filhos infectados.
VALE E AZEVEDO
A venda da empresa do expresidente do Benfica, João
Vale e Azevedo, sedeada no
Reino Unido, à sociedade
sueca 360 Holding foi anulada
por incumprimento da V&A
Capital.
Câmara de Lisboa
O orçamento da Câmara de
Lisboa para 2009 junto com
o plano de actividades serão
discutidos pela Assembleia
Municipal a 6 de Janeiro.
CASTANHAS
A CML vai cobrar aos vendedores de castanhas uma taxa
de 194 euros, pela extensão
de horário até às 22h.
AFEGANISTÃO
Empresas de transporte paquistanesas suspenderam
as entregas de mantimentos
aos militares estrangeiros
no Afeganistão devido ao
agravamento das condições
de segurança.
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Médicos e ministério
Internautas portugueses
negociações
gastam mais a comprar on-line em
Federação Nacional dos Médicos (FNAM) entre-

N

ove em cada dez internautas portugueses usam a internet para pesquisar produtos. E é com base nessa investigação que tomam a decisão de compra,
seja em lojas on-line ou em estabelecimentos físicos.
Estas são conclusões do primeiro estudo da Google Portugal sobre a utilização
de internet no nosso país, junto de 2 025
cibernautas a partir dos 15 anos e apresentado ontem em Lisboa.
Produtos de retalho, como livros ou CD,
de tecnologia, como telemóveis, câmaras
digitais ou dispositivos de imagem, assim como viagens, são os bens e serviços mais pesquisados pelos portugueses.
O estudo conclui ainda que, após a pesquisa, metade dos utilizadores acaba por
comprar on-line enquanto 88% preferem
adquirir nas lojas físicas. “No actual contexto económico, as pessoas irão passar
mais tempo ao computador a fazer o seu

trabalho de casa antes de gastarem o seu
dinheiro”, defende Paulo Barreto, country manager da Google Portugal.
A influência da internet no processo de
decisão de compra dos consumidores está
ainda presente no facto de 51% de todas
as compras feitas pelo inquirido para o
estudo terem tido como origem pesquisas
prévias na rede.
Na altura de comprar, é on-line que os
utilizadores gastam mais. Não por ser
mais caro, mas pela comodidade e influência da internet no acto de aquisição.
O trabalho da Google encomendado à
TNS Infratest revela que os utilizadores
que pesquisam e compram on-line gastam mais do que aqueles que primeiro
pesquisam e depois vão à loja. No primeiro caso, os internautas despendem em
média 220 euros, enquanto os que saem
para ir à loja acabam por gastar, em média, 193 euros.

EUA corta juros para nível
recorde de 0,25 por cento

A

Reserva Federal (Fed), o Banco
Central norte-americano, fez a 16
de Dezembro, o corte mais agressivo de
sempre nas taxas de juros de referência
dos EUA, fixando-a num nível recorde
entre zero e 0,25%.
O Fed garantiu que recorrerá a “todas as
ferramentas disponíveis” para evitar uma

recessão duradoura.
O corte anunciado surpreendeu o país e
a comunidade internacional.
Os mercados financeiros esperavam que
o Fed cortasse às taxas de juro, no máximo, 0,75 pontos percentuais, mas o corte
histórico reduziu a taxa de referência entre 0,75 e um ponto percentual.

A

gou ao Ministério da Saúde uma contraproposta
aos dois projectos ministeriais relativos à revisão das
carreiras médicas, cujo processo negocial iniciou-se
com a ameaça de uma contestação colectiva.
A FNAM defende que, no actual contexto legal, tornase “indispensável” que exista um diploma que defina o
enquadramento geral e os princípios relativos às carreiras
médicas e que as restantes matérias sejam objecto de um
processo de negociação colectiva. Os sindicatos dizem
que o projecto de diploma governamental prevê que os
médicos actualmente no regime de 35 horas passariam,
no prazo de 90 dias, para as 40 horas semanais e os que
estão em 42 horas manteriam este regime. “Esta posição
levaria ao esvaziamento integral da contratação colectiva”, refere a FNAM, que diz ser “desastrosa” a tentativa
ministerial de “fundir as carreiras médicas numa única”.

Estatuto dos Açores pode ser
aprovado por maioria simples

conferência de líderes parlamentares veio esclarecer a
dúvida sobre se o diploma chumbado pelo Presidente
da República teria que ser aprovado por uma maioria de
dois terços dos deputados ou se bastaria a maioria simples,
ou seja, metade dos deputados. Segundo o presidente da
Assembleia, Jaime Gama a Constituição é taxativa ao não
impor a maioria de dois terços na reconfirmação dos diplomas por veto político. «A Constituição estipula com toda a
clareza quais são as matérias em que, para ultrapassar um
veto político, a Assembleia necessita de dois terços, não é
o caso de nenhum dos artigos que compõe o Estatuto dos
Açores que está a ser apreciado», sublinha Jaime Gama. A
2 de Dezembro, o PS anunciou que iria confirmar o diploma vetado a 27 de Outubro pelo Presidente da República,
Cavaco Silva, e por duas vezes aprovado por unanimidade
no Parlamento. Cavaco Silva é obrigado, constitucionalmente, a promulgar a lei no prazo de oito dias.

A
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Revista do ano 2008
Janeiro
“Não haverá recessão” – Jean Charest
Jean Charest propunha passar os meses
seguintes a trabalhar “em coabitação”
com os partidos de oposição para relançar a economia do Quebeque, o que passaria, segundo ele, pela adopção do orça-

to dos concursos sobre 2000 megawatts
de energia eólica era também iminente,
e que a aplicação do programa de infraestruturas, a exemplo das baixas de impostos, devia servir de motor económico
e permitir a criação de empregos.

depósitos de neve do município estavam
cheios. Tiveram que começar a espalhar
a neve colectada no terreno ferroviário
Turcot, que já estava utilizado.
Março
Língua francesa sofre uma regressão
no Quebeque
Um relatório muito esperado do Serviço
Quebequense da Língua Francesa, demonstrava que a população do Quebeque
está cada vez mais diversificada, com a
chegada maciça de imigrantes e que o
Francês sofria uma regressão. Os francófonos representavam menos de 80%
dos Quebequenses e contavam para menos de metade dos cidadãos de Montreal.
Nos locais de trabalho, o Francês estava
largamente espelhado pelo Québec. Mas,
ao aproximar-se da ilha de Montreal e na
própria cidade, o francês já não predominava, sendo utilizadas as línguas francesa
e inglesa. O relatório de mais de 200 páginas baseava-se em 18 estudos e dados
de Estatísticas Canadá, datados, para a
maior parte, de 2001.

mo, em oposição com o multi-culturalismo canadiano. Mas, contrariamente ao
que tinha sido pedido pela maior parte
dos cidadãos, eles não sugeriam novas
demarcações aos pedidos de acordos
razoáveis, considerando que já estavam
bem definidas na jurisprudência e nas
leis. O documento compreende doze capítulos, nomeadamente sobre as práticas
nas instituições públicas, a laicidade, as
segmentações e as tensões culturais. Para
favorecer a adesão dos imigrantes aos valores quebequenses e incitá-los a participar na vida cidadã, é importante reconhecer as suas competências profissionais,
especificaram os Comissários. De acordo
com os senhores Bouchard e Taylor, as
práticas de acordo não constituíam de
modo algum uma ameaça para a maioria
quebequense. O senhor Bouchard tinha
discutido do desfasamento entre a percepção do público e a realidade de certas
práticas. Falava a esse respeito da “crise
das percepções” que podem estar à origem de numerosas tensões entre a sociedade de acolhimento e os imigrantes.

mento de Março de 2008. Consciente de
que dirigia um governo minoritário, não
previa, todavia, umas eleições gerais no
horizonte. Além disso, o Primeiro-Ministro dizia-se convencido que o seu governo não teria défice em 2008 e que não
haveria recessão no Quebeque. Charest
também tinha recordado que “um livro
verde” sobre o futuro do sector florestal
estava em preparação, que o lançamen-

Fevereiro
Depósitos de neve de Montreal cheios
A recolha da neve ia bom caminho em
Montreal na sequência da tempestade que
decorreu a 1 de Fevereiro, mas os Montrealenses não estavam no fim dos seus
desânimos. A Cidade considerava que
25% do trabalho tinha sido efectuado e
que a totalidade da tarefa seria terminada
no dia 8 do mesmo mês. Além disso, os

Abril
Gasolina custa 1,34$
Os automobilistas tiveram uma má surpresa quando foram encher o depósito de
gasolina, no dia 18 de Abril. O preço da
gasolina subiu mais uma vez, atingindo
1,34 dólares por litro em certas estações
da Esso e da Petro-Canada. Mais cedo na

Junho
922 Acusações contra Lacroix e a sua
guarda pessoal
Depois de três anos de inquérito da GRC,
mais de 900 acusações criminosas foram
apresentadas contra 6 indivíduos para o
escândalo financeiro da Norbourg. O expresidente da empresa de gestão finan-

mesma semana, o preço já tinha subido
para 1,29$. O aumento tinha-se propagado nas várias gasolineiras de Montreal e
de Quebeque, nomeadamente. O aumento acontecia quando o barril de petróleo
brut se negociava a níveis recordes (e que
continuou a aumentar).

ceira, Vincent Lacroix, foi preso, e cinco
outras pessoas, das quais um funcionário
do ministério quebequense das Finanças,
também tinha sido preso e compareceram
no Palácio da Justiça de Montreal. Todos
tinham-se defendido como não culpados
das acusações de fraude, conspiração por
fraude, fabrico de falsos documentos e
branqueamento de dinheiro, depositados
contra eles. O inquérito baseava-se em
112 desvios fraudulentos perpetrados entre 2002 e 2005. Todos os acusados foram libertados, com a excepção de Vincent Lacroix, encarcerado em Dezembro
de 2007 por uma fraude de 115 milhões
de dólares.
Continuação na próxima edição.

Maio
“Em conformidade com as escolhas
de sociedade Quebequense”
Os dois co-presidentes da Comissão
sobre as práticas de acordo tinham discutido das grandes orientações do seu
relatório. A Comissão Bouchard-Taylor
recomendava adoptar um enunciado ou
uma declaração sobre o inter-culturalis-
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novos plAnos A pArtir de

por mÊs

1

e não
estArÁ
ligAdo
a nenhum
contrato
2

A novA
gArAntiA do
proprietÁrio

1. Nenhum custo de acesso à rede
2. Serviço gratuito de alertas texto para
controlar o seu orçamento
3. Nenhum contrato com prazo exigido
4. Recompensado com FidoDollarsTM em
cada utilização do seu portátil
montreAl
Celtel Mobilité
6295 Victoria
514.739.2355

Celtel Mobilité
35 rue Beaubien Est
514.270.2384
Celtel Mobilité
101 du Mont Royal O.
514.448.6996

Celtel Mobilité
3758 boul. St-Laurent
514.845.9815
Celtel Mobilité
Promenades Cathédrale
625 Ste-Catherine Ouest, local 1570
514.312.2338

lAvAl

vendedor
exclusivo

Celtel Mobilité
1637 boul. Daniel-Johnson
450.988.1088

1. Local airtime over the allotted monthly minutes in the monthly plan, long-distance and roaming charges and any additional options selected and applicable taxes are extra and also billed monthly. 2. Most phones available with either a 2-year Fido Agreement
or with no term commitment. Offers and pricing subject to change without prior notice. TM Fido & design and FidoDollars are trademarks of Fido Solutions Inc. © 2008 Fido Solutions Inc.
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Ópera de Montreal

A 13ª Gala benefício...
Coordenado por Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: O 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Procure dar um pouco mais de atenção às crianças
da sua família.
Saúde: Evite comidas com alto teor de gordura porque o colesterol tem tendência a subir.
Dinheiro: A sua situação económica manter-se-á estável.
Número da Sorte: 67
Números da Semana: 7, 28, 16, 38, 24, 41

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: O amor e o carinho reinarão na sua relação afectiva.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos.
Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Número da Sorte: 19
Números da Semana: 29, 32, 43, 14, 2, 27

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Deixe de lado as tristezas e aproveite
mais efusivamente os momentos bons que a vida lhe oferece.
Saúde: Cuidado com as suas costas.
Dinheiro: Período sem alteração nas finanças.
Número da Sorte: 62
Números da Semana: 17, 25, 30, 2, 9, 28

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Apague de uma vez por todas as recordações do passado.
Saúde: Não se auto-medique, procure antes o seu médico.
Dinheiro: Esta é uma boa altura para fazer uma doação de caridade.
Número da Sorte: 3
Números da Semana: 14, 18, 26, 48, 35, 7

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Lute pelo verdadeiro amor, não se deixe
influenciar por terceiros.
Saúde: Vigie o seu estômago.
Dinheiro: Não se precipite nas suas compras, pode sair prejudicado.
Número da Sorte: 53
Números da Semana: 17, 23, 38, 9, 49, 3

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas,
Colapso. Amor: Se falar mais abertamente acerca dos seus
sentimentos, poderá ver progredir a sua relação afectiva.
Saúde: Cuide da sua saúde física, faça mais exercício.
Dinheiro: Com trabalho e esforço conseguirá atingir o seu objectivo.
Número da Sorte: 16
Números da Semana: 49, 10, 5, 19, 11, 20

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: O Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia sensual.
Saúde: Consulte o seu médico e faça exames de rotina.
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.
Número da Sorte: 33
Números da Semana: 25, 11, 33, 5, 17, 1

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: O 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Não deixe que os seus familiares mais afastados tenham saudades suas, contacte com eles.
Saúde: Possíveis problemas com o aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com os falsos amigos, pois nem sempre as pessoas que nos sorriem são as mais verdadeiras.
Número da Sorte: 42
Números da Semana: 9, 46, 27, 33, 21, 14

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.
Amor: Estará muito carente, procure ser mais optimista
quanto ao seu futuro sentimental.
Saúde: Tendência para dores de cabeça.
Dinheiro: Período favorável, aproveite bem este momento.
Número da Sorte: 57
Números da Semana: 23, 11, 36, 44, 29, 6

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: O Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades.
Amor: Guarde o seu sarcasmo e fique atento às queixas
do seu par.
Saúde: Espere um período regular.
Dinheiro: Poderá investir em novos projectos, mas com prudência.
Número da Sorte: 75
Números da Semana: 20, 27, 9, 14, 40, 32

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento.
Amor: Andará muito exigente ao nível dos afectos e das
carícias.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia.
Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades que lhe surjam.
Número da Sorte: 61
Números da Semana: 21, 14, 16, 23, 45, 9

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: O 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade.
Amor: Não seja tão possessivo e ciumento.
Saúde: Tente dormir as horas necessárias para o seu bemestar físico e psicológico.
Dinheiro: Não gaste mal o seu dinheiro.
Número da Sorte: 52
Números da Semana: 45, 9, 28, 34, 17, 41

Ópera de Montreal apresentou domingo, dia 7 de Dezembro, na sala Wilfrid-PelletierPlace-des-Arts, a sua 13° gala. É
um acontecimento muito esperado pelo povo Montrealense e este
ano foi o musicólogo quebequense, Luc Plamondon, que agiu a
título de Presidente honorário.
A gala homenageia uma personalidade que tenha marcado o mundo da ópera no Canadá. Este ano as honras
foram prestadas ao “baixo” Pierre Charbonneau, que
foi entronizado ao Pantéon Canadiano da arte lírica da
Ópera de Montreal, juntando-se assim aos 50 membros
já entronizados até hoje e sublinhando o seu talento e
grande irradiação sobre o palco, tanto a nível nacional
como internacional. Pierre Chabonneau já actuou na
maioria dos grandes palcos canadianos e americanos.
Se há um cantor altamente ligado à Ópera de Montreal,
é certamente Pierre Charbonneau. Com uma voz vagabunda e um físico inspirando respeito, Charbonneau domina o palco e multiplica os efeitos cómicos com uma
segurança notável.
Desta gala fizeram parte 18 cantores. Eram 8 Canadianos, 6 dos Estados Unidos da América, um da Coreia, 1

A

de Porto Rico, 1 da Roménia e outro da Rússia. Todos
cantaram extremamente bem, mas Valerian Ruminiski,
“baixa” russa e Ryan McKinny, barítono americano,
demonstraram o seu alto profissionalismo. Rumininsky
interpretou “Don Carlo” de Verdi com uma voz firme,
profunda e sonora, que atravessou a sala onde se encontravam 2, 573 pessoas. McKinny apareceu duas vezes e
sempre com o timbre musical que lhe é peculiar.
A orquestra Metropolitana de Montreal e o seu Coro,

actuaram com grande excelência sob a chefia do maestro americano Paul Nadler. No final, todos os cantores
vieram ao palco agradecer uma vez mais o caloroso público e deixaram-nos com uma canção de Natal, White
Christmas.

Porto diz adeus à ópera

Corte no apoio anual concedido pelo Ministério
da Cultura afasta produção própria do Coliseu

P

ela primeira vez desde 1967, o Porto deixou de ter
produção operática própria. A Associação de Amigos do Coliseu do Porto e o Círculo Portuense de Ópera
dizem-se perplexos com o Ministério da Cultura.
A produção de “Rigoletto” e “Madame Butterfly”,
com estreia prevista para os passados meses de Maio
e Novembro, já estava em marcha quando a AACP e
o CPO obtiveram a confirmação ministerial de que as
suas produções de ópera, organizadas em parceria com
a Orquestra Nacional do Porto, deixariam de receber
por ano os 250 mil euros estatais.
“O Ministério deixou de apoiar o Coliseu, a única sala
do Norte do país que produzia ópera. Como os custos
eram muitos elevados - a montagem é caríssima e os
gastos impossíveis de recuperar -, deixámos de ter dinheiro para as produzir”, lamenta o presidente da As-

sociação de Amigos do Coliseu, José António Barros.
O mesmo responsável adverte que, devido à falta de
apoio, “deixa de haver ópera de qualidade produzida no
Porto”, pelo que a oferta fica agora reduzida “às óperas
de pacote vindas dos países do Leste da Europa”.
A perplexidade da Associação de Amigos é extensiva
ao Círculo Portuense de Ópera, que festeja hoje 42 anos
e, pela primeira vez no historial, não dispõe de projectos para a sua área de eleição. A directora, Maria José
Graça, classifica o corte na verba como “um castigo injusto para uma instituição cumpridora e agraciada com
medalhas de mérito da Câmara do Porto e do Ministério
da Cultura”.
Apesar do revés, tanto mais incompreensível porque
“as nossas produções de ópera tinham público e eram
elogiadas pela crítica”, Maria José Graça afirma que o
Círculo não vai cruzar os braços. “Estamos a fazer concertos corais e se um grupo de rock precisar de um coro
de ópera, lá estaremos”, exemplifica.
Interpretação diferente da cessação do apoio tem o Ministério da Cultura, que justificou a não renovação do
protocolo pelo subsídio governamental à Casa da Música (CdM). “Cumprimos o protocolo em 2006 e 2007 levando em linha de conta não só o apreço do público do
Porto pela ópera, como a inexistência de outras estruturas capazes de produzir esses espectáculos. Todavia, o
cenário alterou-se com o apoio que o ministério atribui
anualmente à CdM, o qual já contempla verbas para a
ópera”, adiantou ao JN o gabinete de comunicação.
A decisão apanhou de surpresa a própria comunidade musical. José Ferreira Lobo, da Orquestra do Norte, apelida de “altamente meritórios” os espectáculos
realizados no Coliseu e afirma não encontrar motivos
que possam justificar a decisão ministerial. “Por vezes,
gasta-se muito dinheiro para um público diminuto, mas
não era sequer o caso”, diz. O maestro da orquestra sediada em Amarante entende, porém, que a perda pode
ser um ponto de partida para que o Porto concretize uma
aspiração de longa data: uma companhia de ópera. “As
tradições da ópera no Porto remontam aos anos 40 e,
com uma união de esforços, poderia ser criada uma estrutura forte”, sintetizou.
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As eleições do Quebeque O Messias…
Raul Mesquita

Victor Hugo

jornal@avozdeportugal.com

jornal@avozdeportugal.com

M

esmo não sendo grande especialista em matéria de politicomania,
pensei que deveria dar a minha opinião,
pois sei que é um tema que apaixona e
gera muita controvérsia entre as pessoas.
A política nunca foi dos assuntos meus
favoritos, talvez porque deixou um gosto amargo na minha existência. Mas eu
costumo dizer que a política é como o casamento, é um mal necessário, do qual, a
grande maioria de nós, não nos podemos
esquivar. E se o mundo anda mal, mandado só por alguns, imaginemos o que seria
se fossemos todos a mandar.
Em primeiro, lamento não haver candidatos portugueses, à semelhança do que
acontece com a maioria das comunidades, que estão bem representadas. Estou
certo que temos mulheres e homens com
competência para ser deputados, que
têm a nossa mentalidade e que poderiam
não somente ajudar esta Província, mas
também os portugueses que aqui vivem.
Infelizmente uma das características que
continua predominando na nossa comunidade é o individualismo.
Com frequência vemos na comunicação, muitas noticias sobre a situação de
Portugal, nada tenho contra isso, mas
penso que mais importante, é a situação
da terra onde nós vivemos todos os dias,
(mesmo com o frio), onde trabalhamos,
onde ganhamos a vida, onde criamos os
filhos e onde com certeza, um dia ficaremos para sempre. Costumo dizer que não
se pode viver com a cabeça num lado e o

coração no outro. E creio que o ideal será
de viver, o melhor possível, cada dia que
passa, no lugar onde nos encontramos.
O segundo ponto é a desilusão de ver
a baixa percentagem das pessoas que
votaram. Todos reclamamos contra os
governos, mas nós, felizmente vivemos
numa sociedade democrática e a única
possibilidade de mudar um governo é o
voto, e se não votarmos tudo continua
na mesma. Participei nas eleições, como
representante da mesa de verificação,
na Igreja Santa Cruz, numa área onde a

concentração de portugueses é grande e
devo confessar que não vi muitas caras
conhecidas
Gostei de ver eleito, em Mercier, um
deputado de Quebec Solidaire, creio que
é tempo que haja um partido mais à esquerda, perto do povo, que defenda os
interesses dos mais pobres, dos idosos e
dos itinerantes, que pense nas famílias de
baixo rendimento, que pense em arranjar
alojamento a preço razoável, para aqueles
que não podem comprar uma casa. Enfim
um partido mais humano, que dê menos
aos bancos e às grandes companhias.
Numa sociedade onde os problemas da
velhice e da doença se acentuam cada vez
mais, pôr em dúvida as pensões e querer
criar um sistema de saúde privado, deve
ter sido a solução mais indicada para Mário Dumont, abandonar a politica.
E há também um problema que tem
preocupado muita gente. As mudanças
foram muitas nos últimos 30 ou 40 anos,
estamos muito longe dos tempos da revolução tranquila e do fervor independentista. O projecto de soberania, que não
foi possível conseguir no passado, creio
que cada vez será mais difícil a realizar,
por diversas razões, a começar por uma
juventude de burgueses, que têm medo
de perder as suas regalias, depois a baixa taxa de natalidade, e os casamentos
mistos, porque daqui por alguns anos os
canadianos franceses serão uma minoria
e com a globalização e o carácter cosmopolita desta Província, a independência

será uma utopia, no entanto é lamentável,
que seja uma questão que continue dividindo muita gente, e que por vezes nos
impeça de votar em alguém mais competente, por termos de escolher entre os
dois partidos. Nas condições difíceis que
o mundo está atravessando e mesmo se
algumas coisas não são tão boas, creio
que o Canadá e o Quebeque, continuam
sendo um óptimo lugar para viver. Viver
no paraíso só será possível, depois da
morte e eu creio que ninguém tem pressa
de lá chegar.

P

orque estamos ainda dentro da época
e espírito de Natal, o título deste texto
não podia, a meu ver, ser mais bem escolhido. Digamos, ao começar, que haverá
já muito poucas coisas que em política,
me possam surpreender. Estou já a ouvir
os comentários dos rezingueiros habituais
que me vêm sempre com a capa de ser do
contra.
A realidade incomoda muitas vezes e
certos poderes enfadam-se com o tom de
crítica. Como em muitas outras situações,
quando se toca na ferida, faz dói dói…
Mas a verdade é que os caminhos que se
abrem neste quotidiano, procurando mostrar-se como sendas luminosas precursoras
de novos místicos e profetas, escondem a
face real que no dia a dia nos serve de referência no espaço e em temporalidade.
A que vem tudo isto? É que uma vez

Rae, ainda estudantes), dirigiu-se naturalmente para o ensino, passando por várias
universidades canadianas e americanas,
sendo autor de vários trabalhos sobre os
conflitos étnicos e genocídios, e descrito o
nacionalismo quebequense como um risco para a democracia (sempre ela…).
Adulado pelos sedentos das rédeas do poder, criticado por outros, Ignatieff encontra-se no centro de várias controvérsias.
Apoiante da invasão do Iraque pelos americanos, declarou num texto que assinou
no New York Times em 2003, que os Estados Unidos têm sobre eles o peso de impor
pela força a sua visão de democracia ao
resto do mundo e manifestou-se contra o
muito mediatizado Protocolo de Kyoto, ao
mesmo tempo que teve propósitos controversos sobre o bombardeamento de Cana.
Para além disso, certos membros de ori-

mais, na política, o exercício da democracia atrapalha. Postas de lado as grandes
dialécticas que incensavam os princípios
democráticos da Antiga Grécia, confundese, e interessa que se confunda, a política
com a demagogia barata e zás, decretouse a morte das ideologias, daquelas que
fazem parte da juventude inflamar-se, porque o importante agora é a eficácia.
E o PLC— é sobre ele que tratam estas
linhas—, procurando de uma cacetada
matar dois coelhos, decidiu impor Michael
Iagnatieff como chefe efectivo, desembaraçando-se do empecilho Stéphane Dion
e, ao mesmo tempo, afastar o embaraçante
Bob Rae.
E assim temos um novo Messias. Todo
fresquinho desembarcado do Carr Center
for Human Rights Policy de J.F. Kennedy
School of Government da Universidade
Harvard e da Universidade de Toronto,
onde, sobretudo, ensinava os Direitos Humanos. Em Harvard, foi professor de André Boisclair, o inglório chefe do PQ.
Mas quem é Michael Ignatieff? Filho de
um diplomata canadiano, que se refugiou
na Ucrânia aquando da revolução bolchevista e depois emigrou para a Inglaterra e
de lá para os Cantões de Leste, e neto do
Conde Paul Ignatieff que foi Ministro da
Educação no tempo do último Tsar russo,
Nicolas II e bisneto do Conde Nicolay Pavlovich, Ministro do Interior do Tsar Alexandre III, Michael nasceu em Toronto a
12 de Maio de 1947. Tendo estudado nos
melhores colégios e universidades (foi na
de Toronto que se tornou amigo de Bob

gem ucraniana da associação local da sua
circunscrição de Etobicoke-KLakeshore,
opuseram-se à sua candidatura à chefia do
PLC, contestando a sua posição sobre a
independência do seu país. Foi porém Fidel Castro, que Ignatieff qualificou de último ditador das Américas, que melhor o
estigmatizou ao saber da sua candidatura
à liderança dizendo: “Ele regressa a casa
(au village) após durante longo tempo a
ter trocado pelos Estados Unidos e pretende agora conhecê-la”.(Em referência
ao longo período de ausência do Canadá)
Desde o escândalo das comanditas, o
Partido Liberal do Canadá, é um partido
em compasso de espera. Á espera de um
novo Messias que possa arrebatar o ambicionado poder que pensa lhe ser devido
por direito divino. Por isso, dada a situação que prevalece em Otava e às críticas
acerbas do ROC (o Oeste do Canadá) pela
insultante aliança com o Bloco Quebecois, era primordial para o partido encontrar uma porta de saída e sanear a situação,
permitindo a continuação do Governo
Harper porque, para além do mais, ninguém de bom senso, quer entregar o destino do país à coligação tripartida. Chegou a
hora de gestão e de toda a maneira, como
a política anda pelas ruas da amargura, o
executivo nacional decidiu, numa daquelas decisões que são sempre tomadas em
nome do interesse nacional, varrer a casa
e demagogicamente impor a sua escolha,
na esperança da ressuscitação…à maneira
trudeauista.
E assim temos um novo Messias.
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Os escândalos do ano

De Amy Winehouse à
violência de Christian Bale

N

ão foi um ano fácil para as celebridades. Ser ídolo (seja ele do cinema
ou da música) arrasta, além dos fãs, uma
legião de paparazzi. E eles não perdoam
uma! O site da televisão norte-americana
Fox elegeu alguns dos momentos mais
delicados das estrelas em 2008.

A primeira nota vai para a cantora inglesa Amy Winehouse, a quem aconteceu quase de tudo: marido preso, álcool,
drogas e até vídeos na internet a brincar
com ratos bebés. Ganhou Grammy, mas
suspeita-se que tenha um enfisema. Foi
internada no hospital várias vezes, mas
canta aos quatro ventos: reabilitação?
“No, no, no”. Até em Portugal fez das
suas. No festival Rock in Rio cantou mal,
pouco, apresentou-se em má forma física
e teve de ser amparada pelos colegas de
palco. Que tenhas um 2009 bem melhor,
Amy!
Quem também andou nas bocas do

mundo foi o actor de “Ficheiros Secretos”, David Duchovny. Depois de participar na picante série “Californication”, o
actor teve de recorrer a uma clínica para
viciados em sexo.
Madonna, além de andar a mostrar-se
pelo mundo, aos 50 anos, em cima dos

palcos na Sticky & Sweet Tour, viu a sua
vida exposta nos jornais. Primei ro com o
livro que foi lançado pelo irmão, a contar
episódios da vida pessoal, e depois, com
o divórcio de Guy Ritchie, avaliado em
55,7 milhões de euros.

Depois há aqueles que se revelam violentos. Foi o que aconteceu com o Batman, Christian Bale, que, alegadamente,
terá agredido a mãe e a irmã; ou com o
actor Josh Brolin, que andou à pancada
num bar; ou ainda Kanye West, que não
teve pudor em bater, duas vezes, em fotógrafos. É, no entanto,
curioso ver que as presenças habituais
nesta lista, como Paris Hilton, Britney
Spears ou Lindsay Lohan este ano já por
cá não constam. Foram meninas bem
comportadas!

Nova “receita” para
o Dia das montras
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

D

epois da reconstrução do
Boulevard St-Laurent e da sua estabilização económica, a Sociedade do
Boulevard SaintLaurent (SDBSL)
teve muito trabalho para animar uma das
ruas que, durante 2 anos, todos evitaram
por causa da construção. Os consumido-

comércios situados entre as ruas Sherbrooke e Mont-Royal, que decoraram
as suas montras. O concurso, tradicionalmente português, — foi iniciado no
princípio do século XX pela Casa das
Meias, em Lisboa — dá um certo realce
e importância à nossa comunidade, a única actividade a dar vários prémios, num
valor de 4000 dólares.
No dia 17 de Dezembro, a SDBSL apresentou no restaurante Chez le Portugais,
num 5 a 7, os vencedores do concurso. O
primeiro prémio, de um valor de 1500$,
foi dado à Boutique Scandale, situada no
3639 Boul. St-Laurent; o segundo prémio, de 1000$, à boutique Barbeau, 4401

res que ousam vir este ano estão muito
admirados pelas várias actividades oferecidas. Tal como um passeiozinho de carroça pelo Boulevard, entre as ruas Prince
Arthur e Marie-Anne. No parque de Portugal fizeram, pela primeira vez, o país
dos Ajudantes do Pai Natal “lutins/elf”,
uma iniciativa completamente original.
Estas actividades são disponíveis desde
o inicio deste mês até o próximo dia 28

e assim poderão redescobrir os encantos
da “Main”. E, também, as lindas canções
de Natal que podem ouvir ao longo desta
linda artéria.
A tradição do «Dia das Montras» foi
estabelecida em 2001 no St-Laurent.
Com o sucesso deste evento, um número
crescente de comércios aderiram a este
concurso. Assim, participaram todos os

Boul. St-Laurent; o terceiro prémio, de
800$, dado à Friperie St-Laurent, 3976
Boul. St-Laurent. Dois prémios de consolação de 350$ cada, foram atribuídos a
boutique Aritmetik (3688-A, boul. SaintLaurent e a farmácia Jean-Coutu (3745,
boul. Saint-Laurent). O júri era composto por Helen Fotopoulos (Presidente da
freguesia do Plateau Mont-Royal), Isabel
dos Santos (Conselheira da Junta de freguesia do distrito Jeanne-Mance), Jacinta Amâncio (Directora-geral da Caixa de
Economia dos Portugueses de Montreal),
Gordon Bernstein (Presidente do conselho da SDBSL) e muitos mais.
Parabéns a todos os participantes, que
contribuíram ao embelezamento do Boulevard Saint-Laurent, mantendo ao mesmo tempo, esta bela e vivante tradição.

A VOZ DE PORTUGAL
Segunda-feira 29 de Dezembro de 2008

9

10

A VOZ DE PORTUGAL
Segunda-feira 29 de dezembro de 2008

†

CANTINhO DA POESIA

o amor

feliZ aNo Novo
consulado Geral
de portugal em Montreal
2020 rua university
suite 2425
tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt
aSSociaÇÕeS e clUBeS
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc
514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
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
Rancho Folc. Verde Minho 514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal
iGReJaS

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

681 Jarry Est

514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

4289 St-Laurent

514.844.3307

CONFORT
LATINO

LISBOA
TAGUS

VOYAGES ELITE PLUS

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

BOUTIQUES

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
HELIO

514.886.7001
514.497.3896

6297 Monkland Ave.

514.484.3795

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.842.3373

4409 St. Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

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

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200

514.985.2411

Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.
450.663.3743

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE

BOUTIQUE ANA MARIA

514.987.0080

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

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

DISCOS/LIVROS

Mas se isto puder contar-lhe
O que não lhe ouso contar,
Já não terei que falar-lhe
Porque lhe estou a falar...
Fernando Pessoa

FLEURISTE FLORATERIA

GRANITE LACROIX INC.
514.844.1011
450.687.4035

Mas quem sente muito, cala;
Quem quer dizer quanto sente
Fica sem alma nem fala,
Fica só, inteiramente!

FLORISTA

MONUMENTOS
Missão Santa Cruz
Missão Nª Sª de Fátima

Ah, mas se ela adivinhasse,
Se pudesse ouvir o olhar,

E se um olhar lhe bastasse
Pr’a saber que a estão a amar!

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

Quem quer dizer o que sente
Não sabe o que há de *dizer.
Fala: parece que mente
Cala: parece esquecer

FARMÁCIA RITA NACCACHE

IGREJAS
eNSiNo

O amor, quando se revela,
Não se sabe revelar.
Sabe bem olhar p’ra ela,
Mas não lhe sabe falar.

533 Gounod

514.272.0362

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

514.288.2082

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.

514.861.4562

REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA

RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour,
Laval, Qc.
514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

DISCOTECA PORTUGUESA
música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa

Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755
Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio,
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males fluidos
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com
Talismãs fortíssimos para todos os fins! Considerado um dos
melhores Profissionais no Canadá e estrangeiro, consultado
por vários colegas devido às minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes.
Falo português.

eduardo Fernandes
1939 – 2008

Faleceu em Montreal, no dia 17 de Dezembro de
2008, com 69 anos de idade, Eduardo Fernandes,
natural de Santa Maria Bouro, Amares, Portugal,
esposo de Maria de Lurdes Antunes.
Deixa na dor a sua esposa, sua filha Maria
Augusta (Joaquim), seu filho Amandio; seu neto
Kevin; irmãos, cunhadas, sobrinhos (as), assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
4231, boul. st-laurent, montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
pedro Alves
O funeral decorreu na sexta-feira 19 de Dezembro de 2008, na Igreja
Santa Cruz. O seu corpo foi trasladado para o Cemitério de Santa Marta
Bouro, onde foi 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.

eUa: acentua-se a deterioração das
condições no mercado de trabalho
Banco Santander Totta

O

Relatório do Emprego relativo a Novembro revelou uma situação bastante mais débil do que o
antecipado pelos investidores, com a maior destruição
mensal de emprego desde Dezembro de 1974. Em Novembro, os EUA perderam 533 mil postos de trabalho,
enquanto os dados anteriores foram revistos, revelando uma mais acentuada perda de emprego. Os sectores
mais afectados continuam a ser os da construção, retalho e trabalho temporário.
Outros indicadores do relatório reforçam o teor negativo do mesmo. As empresas reduziram a duração da
semana de trabalho, numa tendência gradual que se prolonga já desde o início do ano. Essa medida é um substituto dos despedimentos, com as empresas a manterem
a força de trabalho mas a trabalhar menos horas, devido
à redução da actividade.
Adicionalmente, as famílias revelam-se mais pessimistas quanto às condições globais da economia e, em
especial, do mercado de trabalho, com o abandono da
população activa. Ou seja, há desempregados que estão
de tal forma desencorajados que abandonaram o mercado de trabalho, deixando de ser considerados desempregados, nas estatísticas.
Desde o início do ano, a economia destruiu quase 2
milhões de postos de trabalho, o que levou a taxa de desemprego para o máximo de 6.7%, o nível mais elevado
desde Outubro de 1993.
Esta evolução do mercado de trabalho é um importante
factor de risco para a despesa de consumo das famílias.
O factor explicativo da despesa mais importante é o
rendimento do trabalho, e esta redução do emprego tem
sido acompanhada de uma forte contracção do consumo
privado.
Os riscos são ampliados pelo facto de a evolução recente dos mercados imobiliário e financeiro terem afectado
também a riqueza das famílias. No mercado imobiliário, o preço médio de venda dos imóveis caiu cerca de
20% desde os máximos de 2006, claramente reduzindo
a riqueza de todas as famílias, e não unicamente aquelas que tinham entrado em situação de incumprimento e
consequente execução da hipoteca.
A forte queda dos mercados accionistas nos últimos
meses tem afectado especialmente o património dos
fundos de pensões, bem como a poupança pessoal das
famílias, o que é um factor adicional a pressionar negativamente a disponibilidade das famílias para compras, apesar do efeito positivo da descida dos preços dos
combustíveis (em mais de 2 dólares por galão, desde os
máximos do Verão).
Estes desenvolvimentos ocorrem logo após um instituto de pesquisa económica nos EUA ter oficialmente
anunciado que a economia está em recessão, e que esta
se iniciou em Dezembro de 2007.
Neste cenário, as autoridades norte-americanas têm
vindo a utilizar sucessivos mecanismos para relançar a
economia e assegurar o funcionamento dos mercados

financeiros.
A Reserva Federal tem adoptado medidas importantes,
destinadas a relançar o mercado de crédito, com a aquisição directa de papel comercial (uma importante forma
de financiamento das empresas) e mais recentemente de
dívida associada a créditos pessoais, a estudantes e a
pequenas e médias empresas.
Adicionalmente, abriu uma linha de crédito para adquirir crédito hipotecários, o que permitiria aos bancos
reabrir este importante segmento de mercado. Nos próximos meses, a Reserva Federal poderá adquirir até 600
mil milhões de dólares em créditos hipotecários.
A Reserva Federal tem, adicionalmente, vindo a debater medidas extraordinárias para relançar a economia,
num quadro em que as taxas de juro já desceram de forma bastante pronunciada. A taxa de juro de referência
está em 1.0%. Na próxima semana, tem lugar mais uma
reunião do Comité de Política Monetária, que deve descer a taxa de juro de referência para 0.5%. No mercado
monetário, a taxa de juro para operações a 1 dia (“overnight”) já está abaixo de 0.5%, assim estando “oficiosamente” num regime de taxa de juro zero, o que anula o
espaço de novas descidas. Assim, as medidas alternativas passam pela aquisição de dívida de mais longo prazo, com o objectivo explícito de descer as taxas de juro
de mais longo prazo. Isso tem impacto sobre os custos
do crédito hipotecário. Por exemplo, foi mencionada a
possibilidade de reduzir a taxa de juro para as hipotecas
a 30 anos para 4.5%, o que permitia a muitas famílias
refinanciarem as suas hipotecas, reduzindo os respectivos encargos. As expectativas de descida das taxas de
juro na próxima semana, juntamente com dados económicos menos favoráveis, estão novamente a resultar
numa depreciação do dólar face às principais divisas,
mas em especial face ao euro e ao iene japonês.
Depois de várias semanas a cotar abaixo de 1.25 dólares por euro (0.8 euros por dólar), a moeda norte-americana quebrou a barreira de 1.30 dólares (0.769 euros por
dólar), o que não ocorria já há quase dois meses. Esta
evolução vem em linha com o que era o sentimento de
mercado, para a evolução a curto prazo, de depreciação
do dólar. No entanto, a mais longo prazo (seis a doze meses), o sentimento continua a ser de apreciação do dólar,
para cerca de 1.25 dólares por euro e até 1.20 dólares
por euro (0.833 euros por dólar). Esta evolução decorreria da maior flexibilidade da economia norte-americana,
que poderia recuperar mais rapidamente, tendendo a que
deve ser aprovado um novo plano de estímulo fiscal no
início de 2009, após a entrada em funções do Presidente
Obama. Na Europa, os planos de estímulo estão ainda
em discussão e devem influenciar cada país individual
de forma diferente, resultando numa mais lenta recuperação da actividade. Adicionalmente, em 2009, o Banco
Central Europeu ainda poderá estar a descer as taxas de
juro de referência (até 2.0% ou mesmo menos), ao passo
que nos EUA o ciclo estaria terminado.
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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. 514-325-7729

A padaria notre maison
procura ajudante padeiro,
com experiência.
tempo parcial.
514-844-2169

aRReNDa-Se
Arrenda-se quarto para homem de
preferência. Ser autónomo.
514.813.3290

eMpReGoS
Pessoa para trabalho geral em
armazém. Salário inicial $12/hora.
Boa condição física. Ter completado
sec. 5. Experiência de manipulação
de elevador preferível. Referências.
Apresentar-se com CV no 1725, 50e
Avenue, em Lachine, de 2ª a 6ª feira,
das 9h às 11h ou das 14h às 16h.

veNDe-Se
Agência de viagens à venda.
para informações 514-486-5968
Sala de jantar e outros móveis. Em
bom estado. Telefonar das 10h às 14h
ou depois das 18h. 514-842-3093

viDeNTe

coSTURa

linhas da mão e cartas.
vidente com dons naturais.
resolve os seus problemas sem voodoo.

Compramos e vendemos máquinas
de costura domésticas. Fazemos
reparações. 514-844-4351

rosa
514 278.3956

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

veNDe-Se

PARAbÉNS

80º aniversário da d. natália
nasceu a 3 de janeiro de 1929

Rapaz de origem portuguesa, com excelentes referências, procura rapariga,
dos 25 aos 30 anos, com as mesmas
condições, para uma relação séria.
summerboy1978@hotmail.com

514-554-0213

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

AMINE

cAsA dos milAgres – AmorologistA
grAnde vidente mÉdium competente
Inegavelmente o homem mais eficaz no seu domínio. Especialista sobredotado para o regresso da pessoa amada,
mesmo os casos mais desesperados. Conquista sentimental, especialista do regresso se ele ou ela partir, regresso
imediato, oração para a fecundidade, complexos ou timidez;
sorte nos jogos, negócios, exames e amor, venda, dificuldades financeiras, sucesso, … Reconciliação obrigatória e
rápida, mesmo os casos urgentes. Resultado garantido a
100%. Pague depois dos resultados. Falo Francês e Inglês.

514.264.0502

O senhor José Gouveia, esposo da Dona Natália, os seus filhos (as) Zélia,
Gabriela, Beatriz e Tony, seus netos Frank, Richard, Nathalie, Michael,
Sr Sidaty
Brenda,
Kevin e seus cônjuges respectivos, assim como o cão Rusty, depaid com
for 4 times
- Nov.amor
5, 12, 19,
sejam
muito
e 26,2008
felicidades, um Feliz 80º aniversário à seu ente
paid 4 times - Dec. 3, 10, 17, 29 2008
querida.

sr sidAtY

GRANDE VIDENTE MÉDIUM AFRICANO

Resolve todos os seus problemas: namores, sorte, jogo,
atrair clientela, sexo, desenvoltura, protecção, casamento, sucesso nos exames, regresso imediato e definitivo da pessoa amada. Afasta ou separa as pessoas indesejáveis. Reencontre a afeição e harmonia conjugal,
fidelidade, no seu casal. Resultado positivo garantido.
Pagamento depois de resultados. Falo português.

514-572-2992
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eNcoNTRoS

procuramos homens para trabalho de
paisagismo e responsável para chefe
de equipa – instalação de “pavé”,
muros decorativos de blocos. ter
experiência de trabalhos de cimento
e pedra natural. $23/hora. também
procuramos jornaleiro com alguma
experiência. Óptimas condições.
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COMuNICADOS
cursos de AZulejos
O Centro Comunitário Santa Cruz informa que haverá novos cursos de
azulejos com o Professor Nelson Figueiredo a partir do dia 3 de Fevereiro
de 2009. O custo é de 125 $ por pessoa. As inscrições terão lugar no
Centro Comunitário Santa Cruz, terça e quinta-feira das 18h30 às 19h30,
até ao dia 28 de Janeiro de 2009. para mais informações: 514-279-2616
ou enviar um e-mail: amigos_azulejos@hotmail.com.
ApresentAção do livro pAlAvrAs do corAção
Adelaide Ramos Vilela apresenta o livro PALAVRAS DO CORAÇÃO e algumas antologias em língua castelhana, e portuguesa, Sábado, às 19 horas
do dia 17 de Janeiro de 2009, no Centro Comunitário Divino Espírito Santo,
situado no 8672 Forbin Jason, Anjou. Um convívio agradável com jantar e
baile. E têm razões de sobra para festejarem com a Adelaide, seus familiares e amigos no C.C.E.S., de Anjou. Preservar a língua e a cultura portuguesas, a tantas milhas do Berço Natal, há que louvar todos aqueles que se
enchem de coragem e fazem das letras o sonho de uma vida. Depois, vale a
pena apoiarmos os poetas. Eles são aqueles que combatem as guerras dos
homens com as armas do coração. E então, no plano artístico promete.
reservas e informações: 514-622-2702 ou 514-622-2704.
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ANEDOTAS
P: Porque é que a maioria das mulheres conduz mal?
R: Porque todos os instrutores de condução são homens.
Era Inverno e a Verónica ajudava o pai a tirar a neve da estrada. Passados
5 minutos a Verónica encontrou um pedaço de relva e gritou:
- Pai! Pai! Encontrei a Primavera!
O juiz pergunta a uma mulher:
- Diga-me então, qual o motivo porque se quer divorciar do seu marido?
- O meu marido quer tratar-me como se fosse um cão!
- Maltrata-a, bate-lhe?
- Não! Quer que lhe seja fiel...
três loiras
- loira brasileira, loira russa e loira americana - estavam a conversar. Diz
a loira russa:
- A tecnologia russa foi a primeira a chegar à lua!
Ao que a americana responde:
- Os americanos foram os primeiros a pisar a lua!
E, por fim, diz a loira brasileira:
- Nós, as loiras brasileiras, vamos ser as primeiras a pisar o sol!
- Se tu pisares o sol queimas-te!
- Nós vamos de noite!
Diz o professor:
- Hoje vamos dar uma aula de Anatomia. Menino Carlinhos, sabe-me explicar o que é Anatomia?
- Ana, Tobias,... Bem a Ana não conheço, agora o Tobias é o rapaz que
mora na minha rua...
P: Quando é que se sabe que o Inverno é muito frio?
R: Quando os advogados põem as mãos nos seus próprios bolsos.
P: Sabem qual é a semelhança entre os homens e as batatas???
R: Ambos se comem descascados ou a murro.
P: Qual a diferença entre uma ambulância e um soutien?
R: A ambulância socorre os feridos e o soutien socorre os caídos.

SuDOKu

“playboy” irrita igreja mexicana
A
imagem da modelo María Florença Onori, olhar
angelical e embrulhada num lenço branco, parece evocar a Virgem Maria. O generoso decote irritou a
Igreja católica mexicana, que se sentiu ofendida com a
edição de Dezembro da revista “Playboy”. As vendas
dispararam.
Com o título de capa, “Adoramos-te Maria”, Maria
Florença Onori aparece numa série de oito fotografias
com roupas e artefactos idênticos aos usados pelas autoridades eclesiásticas. Em sete das oito fotos publicadas, a modelo argentina mostra os seios ou parte deles e,
numa das imagens, está parada frente a um vitral, o que
lembra uma ambiente de igreja.
A revista já pediu desculpas e garantiu que não pretendia evocar uma retrato da Virgem Maria, apesar de a
edição de Dezembro ter ido para as bancas nas vésperas
das grandes festas da Imaculada Conceição e da Nossa
Senhora de Guadalupe, dois feriados católicos em que
se lembra a santidade da mãe de Cristo.
As imagens da modelo argentina estão a mexer com
os mexicanos: as vendas dispararam, com a revista a
vender mais de 80 mil exemplares, até ao momento, o
equivalente ao que vende, num mês, quando põe uma
celebridade nua na capa; entre os católicos, principalmente ao nível da estrutura da igreja, é grande a irritação, com críticas de “blasfémia” à mistura.
“As fotos junto a um vitral e com um véu na cabeça
são, certamente, uma referência à virgem Maria. Quem
diz o contrário está a ser hipócrita e pouco honesto”,
comentou Albert Cutie, um padre e director da “Rádio
La Paz” ouvido pela CNN.
Embora reconheçam que “muitas pessoas assumiram
assim”, fontes da “Playboy”, citadas pela agência de notícias EFE, garantem que a intenção do fotógrafo David

Eisenberg não foi a de fazer a modelo se parecer com a
Virgem.
O artigo que acompanha as fotos tem referências que
lembram a Virgem. Intitulado “Bendita sejas”, o texto
reza assim: “És bem-aventurada, María, quando a luz
chega a tua pele, e teus olhos encontram os olhos de
nossos leitores.”

amnistia entende que Taser deve
ser usada em «último recurso»

A

Amnistia Internacional aconselha o uso das armas
taser, que neutralizam os suspeitos através de uma
descarga eléctrica, apenas em «último recurso». Num
relatório, a organização fala em 334 mortes nos EUA
por causa desta arma e adianta que a Taser foi usada
quando as pessoas não constituiam uma ameaça grave.
A Amnistia Internacional defende que as armas Taser,
usadas como alternativa às armas de fogo, podem matar
e que o seu uso só deve ser feito em situações extremas,

até porque esta arma já matou 334 pessoas nos EUA
entre Janeiro de 2001 e Agosto de 2008.
Num relatório sobre a utilização destas armas nos
EUA, a organização admitiu, contudo, que em cerca de
meia centena de casos esta arma não «provocou ou contribuiu para» a morte de forma directa dos visados pela
Taser.
Apesar disto, a autora deste relatório lembrou que «as

Taser não são armas ‘não-letais’ como foram descritas»
e que por isso a sua utilização só se justifica em casos
de «último recurso».
«O problema com as Taser é que são fáceis de transportar e utilizar e, ao contrário de um bastão, podem
provocar uma forte dor sem deixar vestígios importantes», acrescentou Angela Wright.
Este relatório, que se apoia no resultado de cerca de
uma centena de autópsias nos EUA, frisa que 90 por
cento das pessoas atingidas
por uma destas armas não
constituíam nenhuma ameaça grave.
A Amnistia Internacional
dá conta de um caso de um
médico que teve um acidente
de viação após um ataque de
epilepsia e que «morreu depois de várias descargas de
uma Taser devido ao facto de
estar confuso após o ataque e
não ter respondido às ordens
dos polícias».
A organização refere ainda casos da utilização desta
arma, usada por forças de
segurança de vários países
entre os quais Portugal, contra mulheres grávidas, jovens
ou pessoas idosas que sofrem
de demência. As Taser, que são apresentadas como uma
alternativa menos perigosa que as armas de fogo, permitem neutralizar um suspeito através de uma descarga
eléctrica de 50 mil volts que bloqueia o sistema nervoso. No final de Novembro, a Amnistia Internacional
criticou a decisão do governo britânico em adquirir dez
mil armas Taser para as forças policiais inglesa e galesa
que não transportam armas de fogo de forma regular.
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portugal: autorização para saída de menores nacionais
e menores estrangeiros residentes em portugal
António A. Archer Leite

jornal@avozdeportugal.com

Menores nacionais.
Estipula o art.º
23.º do D.L.
138/2006
de
28.07, que os menores nacionais,
quando não acompanhados por quem
exerça o poder paternal, só podem sair de
território nacional exibindo uma autorização para esse efeito.
Menores estrangeiros
No que concerne aos menores estrangeiros residentes legais em Portugal o n.º 4
do art.º 16.º do Regime jurídico de entrada, permanência, saída de estrangeiros de
território nacional dispõe: “ É recusada a
saída do território português a menores
estrangeiros residentes que venham desacompanhados de quem exerça o poder
paternal e não se encontrem munidos de
autorização concedida pelo mesmo, legalmente certificada”
Repatriamento de menores estrangeiros
Dispõe ainda o n.º 6 do art.º 31 da Nova
Lei de Imigração (entrada e saída de menores) que: “ Os menores desacompanhados só podem ser repatriados para o seu
país de origem ou para país terceiro que

esteja disposto a acolhê-los se existirem
garantias de que à chegada lhes sejam assegurados o acolhimento e a assistência
adequados.
Requisitos a observar na autorização:
Constar de documento escrito, datado, e
com a assinatura de quem exerça o poder
paternal legalmente certificada, conferindo poderes de acompanhamento por parte
de terceiros devidamente identificados.
Certificada por quem?
Com a publicação do D.L. n.º 76-A/2006
actualmente em vigor, com as alterações
introduzidas ao D.L. n.º 8/2007 de 17.01)
foi reconhecida a certificação de documentos além dos notários e câmaras de
comércio e indústria, aos conservadores,
oficiais de registo, advogados e solicitadores.
Qualquer uma destas entidades pode
certificar que o autor da declaração é o
detentor do poder paternal, devendo ainda confirmar a relação de parentesco ou
outra que ligue o menor ao seu autor.
Quantas vezes pode ser utilizada?
A autorização pode ser utilizada um número ilimitado de vezes dentro do prazo
de validade que o documento mencionar,
a qual, no entanto, não poderá exceder o
período de um ano civil.

a Devida comédia: Na ordem
Miguel Carvalho
jornal@avozdeportugal.com

e pudesse, Manuela Ferreira Leite suspendia a democracia por seis meses.
Para «pôr tudo na ordem». A ideia, convenhamos, não é má. Podendo, também os
portugueses suspenderiam o PSD por seis
meses para «pôr tudo na ordem».
Aliás, receio mesmo que tenham essa
tentação desde que Cavaco se foi embora do partido. Em curtos períodos, os da
passagem de Santana pelo Governo e de
Menezes pela Lapa, essa tentação nacional talvez se tenha até tornado uma obsessão. Mas o PSD não foi na conversa dos
portugueses e entregou-se, por decisão
própria e democrática, a Manuela Ferreira Leite. De resto, se pudessem, os portugueses gostariam de aplicar o modelo
dos «seis meses» a várias circunstâncias
da vida: quem não desejou já suspender
o casamento por seis mesitos para pôr o
coração e a vidinha na ordem? Quem não
sonhou, nos últimos tempos, em suspender pelo mesmo período o pagamento do
empréstimo à habitação? Parafraseando
um velho ditado, ou há democracia ou
comem todos. No fundo, se lermos bem
as palavras da líder do PSD, ela até nem
pede muito. Afinal, o que são seis meses
de democracia suspensa quando comparados com o tempo que ela vai precisar para
«pôr na ordem» os Menezes desta vida ou
subir nas sondagens?
Sinceramente, Manuela podia ter ido
mais longe. Em dia sim, podia até ter falado verdade. É que suspender esta democracia por seis meses era capaz de não
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chegar. Salazar tentou algo parecido para
«pôr as finanças na ordem», mas acabou
a ter de resolver uma série de problemas
chatos que a democracia coloca. O quero,
posso e mando demorou os anos que se
sabe. E quando a democracia voltou a pôr
os corninhos de fora, Portugal tinha envelhecido mais de 40 anos. Sem proveito,
nem folia. Neste momento, seis meses dariam, quando muito, para trocar de Ministra de Educação e arquivar o que alguma
da fina-flor do cavaquismo andou a fazer
no BPN. Ora, o erro de Manuela Ferreira
Leite não foi, pois, pedir o tal meio ano
para pôr o País nos eixos, sem lamúrias
nem queixumes. Grave é não nos dizer de
quanto tempo efectivamente precisa para
fazer coisas de jeito e em que medida podemos depois responsabilizá-la pela falta
de resultados. Em 1985, Cavaco pediu um
mandato e ficou dez anos. E sabe-se como
Manuela bebeu dos ensinamentos do mestre. No fundo, a líder do PSD cometeu o
erro de todos os políticos, tão comum em
democracia ou ditadura: prometeu o que
sabe não poder cumprir. Às tantas, estaríamos a dar-lhe seis meses de boa-vontade e
a Manuela a esticar-se. E nunca mais nos
livraríamos dela, mesmo que pusesse tudo
na ordem sem ruído de fundo. Quanto isso,
cara doutora, estamos avisados e o melhor
é não repetir: o último que tentou pôr isto
na ordem calou-se há 40 anos, mas ainda
não nos livramos dele. Da última vez que
deu nas vistas, andava a ganhar concursos
da RTP em democracia.

Prazo de validade?
Se não for mencionado outro prazo a
autorização é válida por 6 meses, contados da data nela aposta.
Existe uma diversidade de relações familiares que se repercutem na determinação de quem exerce o poder paternal,
vejamos algumas:
Menor filho de pais casados
A autorização de saída deve ser emitida
e assinada por um dos progenitores, apenas se o menor viajar sem nenhum deles.
Menor filho de pais divorciados (separados judicialmente, ou casamento declarado nulo ou anulado)
A autorização de saída tem que ser prestada pelo progenitor a quem foi confiado.
Menor filho de progenitores não casados entre si.
A autorização de saída deve ser assinada
por quem tem a guarda do menor, presumindo a lei que esta pertence á mãe.
Se na certidão de nascimento constar
que o exercício do poder paternal pertence a ambos os progenitores, quando
viverem maritalmente qualquer um deles
pode emitir essa declaração.

Menor adoptado ou em processo de
adopção
A autorização de saída deste menor depende de autorização do adoptante e de
um dos adoptantes se forem casados.
Menor confiado a terceira pessoa
A autorização é da competência da pessoa a quem o Tribunal atribuiu o exercício do poder paternal.
Em todas as situações em que não se
menciona expressamente a forma de
provar a titularidade do poder paternal,
a mesma deve ser feita através da apresentação da certidão de nascimento, em
virtude de nos termos da alínea f) do n.º
1 do art.º 1.º do Código de Registo Civil
ser registo obrigatório qualquer decisão
judicial que produza efeitos na regulação
do poder paternal.
No entanto enquanto a alteração à titularidade do poder paternal não for registada
na certidão de nascimento, deve apresentar-se a decisão judicial que estabelece o
poder paternal ou outro documento que
confirme a relação entre ambos. (fragmentos deste artigo foram retirados do
portal do SEF)
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FOTO DA SEMANA

astro Boy - o filme
H
ollywood pegou mais um titulo de anime para fazer
a sua própria versão. Devo dizer que eu não gosto
desta nova tendência mas posso admirar a animação.
Misturar Hollywood no meio é simplesmente inaceita-

Dois benfiquistas

CASAl DA SEMANA
vel (podem discordar a vontade, essa é só uma opinião
pessoal). Aqui, uma comparação entre o poster pro novo

Gatchaman
U

m grupo de 5 heróis com trajes especiais baseados
em pássaros, combatem um invasor alienígena que
quer a todo custo dominar a Terra. É claro que para isso
precisam contar com suas poderosas armas e sofisticados veículos, feitos a partir da melhor tecnologia existente no planeta.
Isto é a base da história de Gatchaman ou se você não
reconheçe, G-Force ou “La Bataille des planètes”, foi
assim que a série ficou conhecida em Montreal, os desenhos animados dos anos 70 que você poder ver em
DVD.
Nunca fui um grande adepto desta série, o visual dos
personagens é mesmo dos anos 70, mas parece que para
o filme, o visual vai ser radicalmente mudado, e para falar a verdade até eu gostei. O filme foi feito em desenhos
animados por Computador e tem a apoio da Warner.
O filme está sendo prometido desde o final de 2006,
mas agora parece que vai mesmo, com a divulgação de
algumas imagens do filme.

O “TOP 10” das comunidades lusófonas
norte-americanas compilado por LUSOBEAT.COM

01.

joeY medeiros
romAriAs pelos Acores

02.

Alex câmArA
eu pensAvA

03.

AnA lisA
dA -meu o teu Amor

04.

Young Fire
o teu AmAnte Amigo

05.

Alex câmArA
A Avo dos meus Amores

06.

cHiKi
1 u luv

07.

jose nAZArio
mulHer como tu

08.

erAtoxicA
Óculos de sol

09.

jose norBerto
eu posso ver A luZ

10.

roBerto lino
A noite nAo esperA

DragonBall
A

ansiedade é tanta, que DragonBall, o filme, já é um
dos mais procurados na internet para download. O
detalhe é que o filme ainda está começando a ser gravado e não há previsão de estréia, ou seja, ninguém vai
encontrar “torrents” para downloads por enquanto a não
ser informações, entrevistas, vídeos e fotos.
As filmagens do filme Dragon Ball, já começaram no
México e algumas imagens já foram divulgadas.
Os aspectos do desenho animado de DragonBall Z já podem
descobrir mais detalhes na internet, como
o “trailer” do filme no
Youtube, mas podemos indicar-vos alguns dos actores deste
filme. Justin Chatwin
será o Goku, James
Masters o Piccolo,
Emmy Rossum a
Bulma, Eriko Tamura
a May, Joon Park o
Yamcha e Chow YunFat o Mestre Kame.

filme, e uma versão anime recente.
Pelo menos é 3D, não live action. MAS não, não foi
produzido pela Pixar de acordo com as informações no
Internet Movie Database de Astro Boy (2009).
E tem vários nomes famosos na dublagem deste filme.
Grande parte dos filmes de animação que tinham actores famosos, nunca foram tão bons.
Espero que isto não termine destroi a originalidade
deste clássico.
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Sócrates e a liberdade
António Barreto

Jornal Público

M CONSEQUÊNCIA DA REVOLUÇÃO DE 1974 , criou raízes entre nós
a ideia de que qualquer forma de autoridade era fascista. Nem mais, nem menos. Um
professor na escola exigia silêncio e cumprimento dos deveres?
Fascista! Um engenheiro dava instruções
precisas aos trabalhadores no estaleiro?
Fascista! Um médico determinava procedimentos específicos no bloco operatório?
Fascista! Até os pais que exerciam as suas
funções educativas em casa eram tratados
de fascistas.
Pode parecer caricatura, mas essas tontices tiveram uma vida longa e inspiraram
decisões, legislação e comportamentos públicos. Durante anos, sob a designação de
diálogo democrático, a hesitação e o adiamento foram sendo cultivados, enquanto a
autoridade ia sendo posta em causa. Na escola, muito especialmente, a autoridade do
professor foi quase totalmente destruída.
EM TRAÇO GROSSO, esta moda tinha
como princípio a liberdade. Os denunciadores dos ‘fascistas’ faziam-no por causa da
liberdade. Os demolidores da autoridade
agiam em nome da liberdade. Sabemos que
isso era aparência: muitos condenavam a
autoridade dos outros, nunca a sua própria;
ou defendiam a sua liberdade, jamais a dos
outros. Mas enfim, a liberdade foi o santo e a
senha da nova sociedade e das novas culturas. Como é costume com os excessos, toda
a gente deixou de prestar atenção aos que,
uma vez por outra, apareciam a defender a

E

liberdade ou a denunciar formas abusivas
de autoridade. A tal ponto que os candidatos
a déspota começaram a sentir que era fácil
atentar, aqui e ali, contra a liberdade: a capacidade de reacção da população estava no
mais baixo.
POR ISSO SINTO INCÓMODO em vir
discutir, em 2008, a questão da liberdade.
Mas a verdade é que os últimos tempos
têm revelado factos e tendências já mais do
que simplesmente preocupantes. As causas
desta evolução estão, umas, na vida internacional, outras na Europa, mas a maior
parte residem no nosso país. Foram tomadas medidas e decisões que limitam injustificadamente a liberdade dos indivíduos.
A expressão de opiniões e de crenças está
hoje mais limitada do que há dez anos. A
vigilância do Estado sobre os cidadãos é
colossal e reforça-se. A acumulação, nas
mãos do Estado, de informações sobre as
pessoas e a vida privada cresce e organizase. O registo e o exame dos telefonemas, da
correspondência e da navegação na Internet
são legais e ilimitados. Por causa do fisco,
do controlo pessoal e das despesas com a
saúde, condiciona-se a vida de toda a população e tornam-se obrigatórios padrões de
comportamento individual. O CATÁLOGO É ENORME. De fora, chegam ameaças sem conta e que reduzem efectivamente
as liberdades e os direitos dos indivíduos. A
Al Qaeda, por exemplo, acaba de condicionar a vida de parte do continente africano,
de uma organização europeia, de milhares

de desportistas e de centenas de milhares
de adeptos. Por causa das regulações do
tráfego aéreo, as viagens de avião transformaram-se em rituais de humilhação e desconforto atentatórios da dignidade humana.
Da União Europeia chegam, todos os dias,
centenas de páginas de novas regulações e
directivas que, sob a capa das melhores intenções do mundo, interferem com a vida
privada e limitam as liberdades. Também da
Europa nos veio esta extraordinária conspiração dos governos com o fim de evitar os
referendos nacionais ao novo tratado da
União.
MAS NEM É PRECISO IR LÁ FORA.
A vida portuguesa oferece exemplos todos
os dias. A nova lei de controlo do tráfego
telefónico permite escutar e guardar os dados técnicos (origem e destino) de todos os
telefonemas durante pelo menos um ano.
Os novos modelos de bilhete de identidade
e de carta de condução, com acumulação
de dados pessoais e registos históricos, são
meios intrusivos. A vídeovigilância, sem limites de situações, de espaços e de tempo, é
um claro abuso. A repressão e as represálias
exercidas sobre funcionários são já publicamente conhecidas e geralmente temidas. A
politização dos serviços de informação e a
sua dependência directa da Presidência doConselho de Ministros revela as intenções e
os apetites do Primeiro-ministro. A interdição de partidos com menos de 5.000 militantes inscritos e a necessidade de os partidos enviarem ao Estado a lista nominal dos
seus membros é um acto de prepotência.
A pesada mão do governo agiu na Caixa
Geral de Depósitos e no Banco Comercial
Português com intuitos evidentes de sub-
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meter essas empresas e de, através delas,
condicionar os capitalistas, obrigando-os a
gestos amistosos. A retirada dos nomes dos
santos de centenas de escolas (e quem sabe
se também, depois, de instituições, cidades
e localidades) é um acto ridículo de fundamentalismo intolerante. As interferências
do governo nos serviços de rádio e televisão, públicos ou privados, assim como na
‘comunicação social’ em geral, sucedem-se.
A legislação sobre a segurança alimentar e
a actuação da ASAE ultrapassaram todos os
limites imagináveis da decência e do respeito pelas pessoas. A lei contra o tabaco está
destituída de qualquer equilíbrio e reduz a
liberdade.
NÃO SEI SE SÓCRATES É FASCISTA.
Não me parece, mas, sinceramente, não sei.
De qualquer modo, o importante não está
aí. O que ele não suporta é a independência
dos outros, das pessoas, das organizações,
das empresas ou das instituições. Não tolera
ser contrariado, nem admite que se pense de
modo diferente daquele que organizou com
as suas poderosas agências de intoxicação
a que chama de comunicação. No seu ideal
de vida, todos seriam submetidos ao Regime Disciplinar da Função Pública, revisto
e reforçado pelo seu governo. O Primeiroministro José Sócrates é a mais séria ameaça contra a liberdade, contra autonomia das
iniciativas privadas e contra a independência
pessoal que Portugal conheceu nas últimas
três décadas TEMOS DE RECONHECER:
tão inquietante quanto esta tendência insaciável para o despotismo e a concentração de
poder é a falta de reacção dos cidadãos. A
passividade de tanta gente. Será anestesia?
Resignação?

Tourada
em Toronto
Realiza-se no dia
17 de Janeiro de 2009,
uma tourada numa arena em
Toronto.
Pela primeira vez no Canadá,
teremos a ocasião de apreciar
novilheiros espanhóis nesta tarde
de Sol e Toiros.
Para esse efeito, organiza-se uma excursão para
a qual os interessados deverão contactar o

514.862.2319
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