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a moral
bissectriz
Hélio Bernardo Lopes

Com a atenção de sempre, foi como 
tenho acompanhado o mais recen-

te conflito entre o Hamas e o Estado de 
Israel. Um conflito perfeitamente ex-
pectável, perante o carácter claramente 
terrorista do Hamas, e em face das suas 
inequívocas tomadas de posição sobre 
a existência de Israel. À semelhança do 
que sempre me foi dado ver e ouvir em 
torno da questão, que se prende com 
as mil e uma tentativas de extinguir o 
Estado de Israel, lá tenho podido acom-
panhar mais uma ajudinha aos defenso-
res de um tal desiderato. Acontece que 
nesta atitude de pôr em causa, mais ou 
menos claramente, a existência de Is-
rael, vai valendo tudo. A começar pelo 
completo vazio noticioso, em torno dos 
milhares de lançamentos de mísseis do 
Hamas sobre cidades israelitas, com as 
suas naturais consequências. Se o meu 
caríssimo leitor puxar um pouco pela 
memória, e se acaso acompanha, com 

comunicado
Eduíno Martins, proprietário da em-

presa editora do jornal A Voz de 
Portugal, tem o prazer de informar as 
nomeações das senhoras Sandy Mar-
tins e Nancy Martins, aos postos de, 
respectivamente, Directora-Adjunta 
e Editora do semanário. Ambas actu-
am no seio de grandes empresas ca-
nadianas, possuindo experiências nos 
campos de gestão e comunicações, es-
perando-se assim poder contar com os 
seus contributos no desenvolvimento 
deste órgão de comunicação social. 
Estas nomeações têm efeito imediato.

a caixa tem 40 anos
Trata-se duma efeméride que não po-

deríamos deixar passar em branco. 
Sem um apontamento, por pequeno que 

seja.
É que a Caixa de Economia Portugue-

sa, a instituição de maior representação 
ainda portuguesa, fez no passado dia 8, 
40 anos de existência. Quarenta anos. A 
idade feitiço das mulheres de Balzac!
Humildemente nascida num vão de es-

cada, ali para os lados da avenida des 
Pins, foi bebé de uns quantos sonhadores, 
modestos, pouco conhecedores de maté-
rias financeiras, mas ricos em dinamismo 
e em arrojo. Em sentimentos solidários 
também. Com dificuldades inerentes, foi 

crescendo e avançando por entre cole-
gas mais favorecidos, em formação e em 
meios, mas não desfaleceu. Cerrou filei-
ras e atravessou intempérides. E cresceu. 
E provou que a idade madura é aquela em 
que ainda se é jovem, porém, com muito 
mais esforço...
E, paralelamente, parafraseando um 

desconhecido, digamos numa retrospec-
tiva histórica da vida da Caixa que, “Aos 
20 anos reina o desejo; aos 30 reina a 
razão e aos 40 o juízo”. Portanto, os in-
gredientes existem para atingir a maturi-
dade ou seja, aquela serenidade que fez a 
poetiza Gabriela Mistral dizer “ Dai-me 
Senhor, a perseverança das ondas do 

mar, que fazem de cada recuo, um ponto 
de partida para um novo avanço”. Por-
que se podemos escolher o que semear, 
somos obrigados a colher aquilo que 
plantamos.
Portanto, possa a Caixa de Economia 

Portuguesa, num futuro que há muito se 
deseja próximo, assumir-se e concretizar 
os objectivos dos seus humildes mas vi-
sionários fundadores, tornando-se o mo-
tor do desenvolvimento económico e so-
cial da Comunidade a que pertence.
Possa igualmente defender e manter 

para a posteridade a identidade portugue-
sa.
Alegre aniversário.

Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano Cristiano rrrrrronaldo onaldo onaldo onaldo onaldo onaldo ronaldo rrronaldo ronaldo ronaldo rrronaldo rronaldo rrronaldo ronaldo ronaldo rrronaldo r
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PENSAMENTO DA SEMANA

EFEMÉRIDES - 14 DE jANEIRO

ASS. PORTUGUESA DO ESPíRITO SANTO
A Associação Portuguesa do Espírito Santo organiza a Matança do porco 
no sábado, 31 de Janeiro de 2009 às 19h30. A noite será abrilhantada 
por Duarte Froias. Preço: $25.00 adultos, $12.00 crianças dos 6 aos 12. 
Reservas: 514-254-4647 ou 514-354-4647. Os doentes tendem a ler sinais normais do corpo como 

algo grave: uma doença rara ou um cancro, por exem-
plo. Ouve ruídos vindos do seu estômago: logo imagina se 
tratar de uma doença que lhe trará a morte mesmo quando 
o médico lhe assegura que está saudável e, provavelmente, 
são sons normais da digestão. Mas o paciente acredita mes-
mo que está doente e, por não se sentir aliviado, consulta 
vários médicos à procura de um que lhe confirme a doença. 
E que o diagnóstico é: possível hipocondríaco. Cerca de 10 
a 20% da população tem algum grau de inquietação com 
a sua saúde durante uma fase da sua vida, mas os hipo-
condríacos levam essa inquietação ao limite. O paciente 
vive angustiado com a ideia de vir a sofrer uma doença 
grave e de morrer. É este sentimento que desencadeia a hi-
pocondria. Geralmente, dizem os especialistas, a hipocon-
dria começa no início da idade adulta e pode durar vários 
anos. Até à data não se conhecem quaisquer medidas de 
prevenção, porque as causas exactas também são desco-
nhecidas. Um sinal na pele, os sons da digestão, uma dor 
de cabeça, uma constipação ou um simples facto de estar 
a suar é suficiente para um hipocondríaco julgar que tem 
uma doença grave. E o pior é que o paciente tem dificulda-
de em controlar estes pensamentos. Quando o médico es-
clarece que os exames não mostram nenhum problema de 
saúde, o doente continua descrente e inseguro com o diag-
nóstico. Por isso insiste em consultar outros especialistas 
que lhe confirmem a doença que ele imagina ter. Um dos 
sintomas que caracteriza o hipocondríaco é não aceitar que 

Hipocondria – doenças imaginárias
Augusto Machado 
amachado@avozdeportugal.com

lhe digam que está saudável, nem mesmo depois de fazer 
inúmeras análises. É uma patologia difícil de diagnosticar. 
No entanto, alguns factores são apontados como possíveis 
causas da hipocondria: como, por exemplo, durante a in-
fância, ter uma doença grave ou um familiar doente, ou 
alguém próximo com hipocondria. Esta doença imaginá-
ria tem efeitos negativos na família. Quando um familiar 
procura diferentes médicos e faz dezenas de exames sem 
trazer um diagnóstico para casa, os outros questionam se 
o problema não está na sua cabeça. O hipocondríaco sente 
realmente os sintomas que descreve, apesar de não terem 
o significado que este lhes atribui. Neste caso a família 
deve aconselhá-lo a ir ao médico e a criar uma rotina de 
consultas. Mas não deve incentivá-lo a consultar vários es-
pecialistas, isso seria induzir os sintomas da hipocondria. 
Lembro-me de ter conhecido um indivíduo, casado, que, 
por causa da hipocondria, caiu numa profunda depressão 
porque imaginou ter uma doença incurável. Nem as vá-
rios consultas com diferentes médicos e as muitas análises 
(todas negativas) lhe sossegavam o espírito. O casal tinha 
uma única filha que já namorava. Um dia, desesperado e 
a pensar na doença incurável e na morte, o pai perguntou 
à filha se o namorado era estudante de medicina. A jovem, 
desconfiada da pergunta, respondeu: “Ó paizinho, não es-
tuda medicina e nem tão- pouco quer ser médico, por isso, 
tire daí a ideia – o paizinho agora não está doente e quando 
estiver temos o médico de família”. Mas o pai insistia: “Ó 
filha, dá-me essa alegria, casa-te com um médico...”.

alguma atenção, a cadência noticiosa dos nossos canais 
televisivos, facilmente poderá comprovar que nunca terá 
ouvido, ao longo deste ano que agora acabou, uma qual-
quer notícia digna de registo sobre esses ataques a cidades 
de Israel. Em contrapartida, mal a Força Aérea israelita co-
meçou a sua acção de destruição de estruturas essenciais 
do grupo terrorista, Hamas, de imediato nos começaram a 
chegar as já célebres lamúrias, em torno da morte de civis 
palestinianos, em geral crianças, idosos ou senhoras grá-
vidas. Uma histórica lengalenga, arquitectada ao redor de 
uma realidade dolorosa. Ora, como se torna evidente, ne-
nhum dirigente de Israel deseja a morte de civis, mas o que 
acontece é que a mesma tem sempre de ter lugar, porque 
a guerra, pela sua natureza, não é uma prática exacta. Não 
foi nunca, nem sequer depois da rendição alemã, onde por 
igual os Aliados cometeram crimes de guerra muito varia-
dos e graves, ainda hoje razoavelmente pouco divulgados, 
e nunca punidos. Mas tudo poderia ter sido evitado, desde 
que o Hamas tivesse recusado o caminho da agressão ter-

a moral bissectriz Continuação da página 1
rorista e indiscriminada sobre alvos civis em cidades de 
Israel. Ainda assim, não deixa de constituir grande novida-
de o facto de ter Israel demorado tanto tempo a responder 
a este tipo de agressão terrorista... Por fim, a já esperada 
reacção da grande generalidade dos nossos intelectuais, de 
resto muito semelhantes aos que se podem encontrar por 
esse Mundo fora. Eles acabam por ver-se na contingência 
de defender a inacreditável doutrina militar bissectriz, ou 
seja, se os milhares de mísseis que o Hamas lançou sobre 
Israel só mataram umas quantas pessoas, mesmo que civis, 
tal terá de ser o limite da resposta israelita, embora condi-
cionada a gente do mundo militar do Hamas. Vendo bem, a 
doutrina não chega, sequer, a ser bissectriz. Falta à grande 
generalidade dos intelectuais do nosso Mundo a coragem 
para exigir publicamente aquilo em que acredita e que cer-
tamente deseja, e que é a extinção do Estado de Israel, tal 
como já profetizou o presidente iraniano, Mamute Arma-
dilhajá. É uma lengalenga conhecida, mas que não conduz 
a nada. Nunca conduziu.

RECENSEAMENTO MIlITAR/DIA DA DEFESA 
NACIONAl/CIDADãOS NASCIDOS EM 1991
O Consulado Geral de Portugal em Montreal informa que o recenseamen-
to militar passou a efectuar-se automaticamente, não sendo necessário a 
comparência do cidadão no Consulado, durante o mês de Janeiro do ano 
em que completa 18 anos de idade. No entanto, o cidadão continua obri-
gado a participar no Dia da Defesa Nacional, sob pena de, nos casos de 
ausência injustificada, incorrer nas penalidades previstas na Lei. Para mais 
informações poderá ser contactado este Consulado – Geral ou consultada 
a página internet www.mdn.gov.pt/mdn/pt/Recrutamento/dia/

o surrealismo é destrutivo, mas ele destrói somente o que acha que 
limita nossa visão.” Salvador Dali

1875. Nascimento do médico e filósofo alemão Albert Schweitzer (1875-
1965), na Alsácia. Serviu em África como missionário médico devendo-se-
lhe a organização da luta contra a lepra neste continente, o que lhe valeu a 
atribuição do Prémio Nobel da Paz em 1952. 
1943. O presidente americano Roosevelt e o primeiro ministro britânico 
Churchill reuniram-se em Casablanca, em Marrocos, numa conferência 
que durou até ao dia 23. Na conferência de imprensa de apresentação 
dos resultados da reunião, o presidente americano, surpreendentemente, 
afirmou que os aliados tinham acordado que a paz só seria alcançada por 
meio «da eliminação total do poder militar alemão e japonês. O que implica 
a rendição incondicional da Alemanha, Itália e Japão.» Esta decisão foi 
muito controversa na altura. 

NOvO DISCO DA KElly M
A artista volta ao mundo da gravação e chega-nos com um novo trabalho: 
simplesmente “BAD”, o título do novo álbum da Kelly M - só de canções iné-
ditas. Venha jantar e ouvir cantar a Kelly M e todos os artistas convidados 
no dia 31 de Janeiro de 2009, pelas 19h00 no Salão de Festa da Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima de Laval, no 1815 Rua Favreau, Laval. 
reserve já: 514-978-9667 ou 514-893-2299.

ESCOlA PORTUGUESA SANTA CRUz 
A escola portuguesa Santa Cruz organiza o seu jantar-dançante tradicio-
nal, servido pelo restaurante Casa Minhota, no dia 31 de Janeiro de 2009 
às 19h00, no subsolo da Igreja Santa Cruz. Os bilhetes estão à venda nas 
escolas respectivas e na secretária da Missão: 514-844-1011. 
venha passar uma noite agradável connosco.

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. 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.

cortes nas
pensões de 1,32%

As pensões de reforma 
requeridas este ano po-

derão sofrer penalizações 
até aos 1,32 por cento devi-
do ao aumento da esperança 
média de vida, confirmou à 
Lusa fonte do Instituto da 
Segurança Social.

De acordo com a notícia avançada pela edição on-line 
do “Jornal de Negócios”, a penalização no montante das 
pensões de reforma tem a ver com a introdução — no 
âmbito da reforma da Segurança Social — do factor de 
sustentabilidade.

associação quer
proibição total de fumo
A Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagis-

mo (COPPT) propôs a “proibição total” de fumar 
nos restaurantes e similares, mediante uma alteração da 
lei para “protecção da saúde”. Com a nova Lei do Taba-
co, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2008, passou 
a ser proibido fumar nos espaços públicos. Nos restau-
rantes, as excepções estão condicionadas à dimensão dos 
locais e à criação de espaços próprios para fumadores. 
Para o presidente da COPPT, Luís Rebelo, a lei em Por-
tugal é de “protecção dos cidadãos e não prioritariamente 
para diminuir a prevalência do número dos fumadores”. 
E referiu os casos de Itália e França, onde uma maior res-
trição aumenta o cumprimento da lei.
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BREvES
FERRARI DO jOGADOR FICOU DESTRUíDO

Ronaldo envolvido
em acidente
Cristiano Ronaldo sofreu quinta-feira passada um 

aparatoso acidente de automóvel nos arredores de 
Manchester. O Ferrari conduzido pelo internacional por-
tuguês embateu contra um separador quando atravessa-
va um túnel junto ao aeroporto daquela cidade inglesa, 
ficando com a frente destruída. Apesar da violência do 
embate, Ronaldo não sofreu qualquer dano, tendo saído 
da viatura pelos seus próprios meios. O acidente não cau-
sou vítimas e o teste de alcoolemia realizado ao jogador 
deu resultado negativo. De acordo com a BBC, Ronaldo 
ainda conseguiu chegar a tempo ao treino do Manchester 
United. O clube inglês confirmou que o jogador está bem 
e a treinar com o restante plantel. “Ronaldo esteve en-
volvido num acidente esta manhã. Não estiveram envol-
vidos outros carros no acidente. O jogador está bem e a 
treinar normalmente com o plantel”, anunciou um porta-
voz do Manchester United. Uma testemunha citada pela 
BBC, que seguia atrás do Ferrari do português e assistiu 
ao acidente, disse que “o carro chocou directamente con-
tra o separador. A roda dianteira do lado esquerdo saltou e 
Ronaldo acabou por sair sozinho do carro. Fiquei choca-
do. De qualquer maneira, ele estava bem, estava a andar, 
apesar de tremer um bocado”.

cartão sem piN para
acabar com trocos
Lembra-se do velhinho porta-moedas 

electrónico, conhecido como PMB? 
Foi um fiasco na década de 90 mas, este 
ano, a SIBS prepara-se para lançar 
uma versão melhorada. Tão melhora-
da que, na realidade, apenas o conceito 
se mantém. Portugal vai ser o primeiro 
país europeu a dispor deste sistema para 
transacções de baixo valor em estabele-
cimentos onde, habitualmente, se paga 
com trocos.
É o caso de quiosques, pastelarias ou ca-

fés. O sistema passará a estar integrado no 
corpo do habitual cartão multibanco, per-
mitindo ao utilizador estabelecer um limi-
te para o pagamento sem código. Assim, 
o cartão irá funcionar de forma dual: com 
PIN, como normalmente, e sem este, para 
valores baixos. Dotado de tecnologia “con-
tactless”, basta passar com o cartão junto a 
um terminal, sem inserção do mesmo nem 
marcação de códigos, à semelhança do que 
acontece na leitura de bilhetes e passes da 
maioria dos transportes públicos. E nem se-
quer há o risco de falhar a ligação com o 
banco, pois será uma operação off-line. O 
lançamento deste sistema acontecerá este 
ano, mas ainda não há data marcada. “Este 
piloto tem tido resultados muito positivos 

e uma grande adesão por parte dos utili-
zadores do universo abrangido nessa fase. 
Por esta razão, aderiram ao projecto novos 
parceiros, o que alterou a data de lançamen-
to do serviço, que já não será no primeiro 
trimestre de 2009. Contudo, ainda não há 
datas definitivas”, explica a SIBS, que re-
conhece que esta é uma versão “aperfeiçoa-
da” do extinto PMB. “Olhámos para as suas 
vantagens, limámos o que não interessava”, 
diz. Para já, esta tecnologia está a ser testada 
num universo reduzido. Um grupo de fun-
cionários da SIBS já utiliza este sistema na 
cafetaria das suas instalações, em Lisboa. E 
servirá não apenas para compras a débito, 
como a crédito. “A Visa é um dos nossos 
parceiros, pelo que também será utilizado 
para aquisições a crédito”, explica. O novo 
terminal que os comerciantes terão de dispor 
não substitui os actuais e é de fácil ligação, 
“como se se tratasse de um rato de computa-
dor”. A atestar pela adesão dos comerciantes 
na fase piloto, prevê-se que o sistema venha 
a ser um sucesso. “Oxalá resulte. Parece-me 
uma forma muito prática de pagamento e 
mais rápida. Acho que só traz vantagens”, 
diz Estêvão Martins, dirigente da Associa-
ção Nacional de Comerciantes e Industriais 
de Produtos Alimentares.

Mau tempo afecta estradas
de Braga, vila Real e viseu
As estradas de Vila Real, Braga e Viseu 

continuavam a ser as mais afectadas 
pelo mau tempo, enquanto a A4 foi reaberta 
entre Castelões e Amarante, assim como os 
acessos ao maciço central na Guarda e em 
Castelo Branco. O gelo que se acumulou 
nas estradas manteve isoladas sete localida-
des do concelho de Baião, distrito do Porto, 
onde as escolas estarão hoje encerradas. Já 
a A4, entre o Porto e Amarante, foi reaberta 
ao trânsito às 10h20 no troço entre Penafiel 
e Amarante, ao fim de 15 horas de encer-
ramento. Entretanto, a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa deu assistência a 920 

pessoas desde quarta-feira, quando se ini-
ciou a vaga de frio que está a atingir Portu-
gal, tendo distribuído agasalhos e refeições 
quentes. De acordo com Odete Farrajota, 
responsável pela Acção Social da Santa 
Casa, entre essas 920 pessoas, 177 foram 
sem-abrigo, alvo da intervenção das equi-
pas de rua daquela instituição, 577 idosos e 
107 pessoas que se dirigiram à Santa Casa a 
pedir auxílio. Cobertores, sacos cama, man-
tas, refeições quentes, apoios na área da 
saúde, acolhimento nocturno e até algumas 
prestações pecuniárias foram algumas das 
ajudas distribuídas pela Santa Casa.

cadeias sobrelotadas
Dezasseis dos 28 estabelecimentos pri-

sionais regionais do país estão sobre-
lotados, sendo o caso mais complicado o 
de Angra do Heroísmo, que apresenta uma 
taxa de ocupação de 167,7 por cento. Se-
gundo números da Direcção Geral dos 
Serviços Prisionais, referentes ao último 
trimestre de 2008, a cadeia de Angra do 
Heroísmo conta com 52 reclusos, quando a 
sua lotação é de apenas 31. O segundo es-
tabelecimento prisional com maior taxa de 
ocupação (158,8 por cento) é o de Setúbal, 
com um total de 208 reclusos, mais 77 do 
que a sua lotação. Logo a seguir aparece o 
Estabelecimento Prisional de Ponta Delga-
da, que tem uma lotação de 110 reclusos, 
mas que acolhe 173, o que significa uma 
taxa de ocupação de 157,3 por cento. O de 
Viana do Castelo acolhe 64 reclusos quan-
do a sua lotação se limita a 42, numa taxa de 
ocupação de 152,4 por cento.  O estabeleci-
mento prisional regional mais desafogado é 
o de Coimbra, que tem apenas 67 reclusos, 
quando a sua capacidade ascende a 243. 
No total, os 28 estabelecimentos prisionais 

regionais têm uma lotação de 2545 lugares, 
dos quais 2487 estão preenchidos, o que dá 
uma taxa de ocupação de 97,7 por cento. 
Em relação aos 17 estabelecimentos prisio-
nais centrais, são quatro os que sofrem de 
sobrelotação: Porto (taxa de ocupação de 
120,3 por cento), Lisboa (105,5), Caxias 
(100,6) e Santa Cruz do Bispo (101,8). As 
17 cadeias centrais têm capacidade para 8 
220 reclusos, acolhendo neste momento 7 
314. Nos quatro estabelecimentos prisio-
nais especiais, em que se inclui o Hospital 
de S. João de Deus, a taxa de ocupação é 
de 83,7 por cento, não se registando sobre-
lotação. Em finais de 2008, havia um to-
tal de 10 648 reclusos repartidos por todos 
estes estabelecimentos prisionais, o que se 
traduz numa taxa de ocupação global de 
86,6 por cento. Havia ainda 182 reclusos 
considerados inimputáveis, internados em 
estabelecimentos psiquiátricos não prisio-
nais. Até 2013, o Estado tem previsto um 
investimento de 450 milhões de euros para 
a construção de dez estabelecimentos pri-
sionais e a remodelação de outros três.

cAlendário
mAntido em segredo
A Presidência da República 
esclareceu que o chefe de 
Estado “não falou absoluta-
mente com ninguém” sobre 
as suas “intenções ou prefe-
rências” relativamente às da-
tas das eleições que irão de-
correr este ano. O semanário 
Expresso noticiou sábado que 
o Presidente da República, 
Cavaco Silva, “não desistiu de 
ter duas eleições em simultâ-
neo este ano” e que a hipó-
tese de realizar legislativas 
e autárquicas no mesmo dia 
“continua em cima da mesa”.

novAs regrAs pArA
visitAr os euA
Todos os cidadãos oriundos 
dos países que integram o 
Programa de Isenção de Vis-
tos norte-americano, onde se 
inclui Portugal, que queiram 
entrar nos Estados Unidos 
têm de pedir com pelo menos 
72 horas de antecedência au-
torização via internet, no en-
dereço: http://cbp.gov.

dgs e saúde 24 decidem
A Direcção-Geral da Saúde e 
a empresa responsável pelo 
Serviço Saúde 24 tomaram 
decisões para ultrapassar 
o “conflito laboral” e garan-
tir a qualidade do serviço 
telefónico prestado aos 
utentes. Também, a ministra 
da Saúde, Ana Jorge, ga-
rantiu que o serviço não foi 
“afectado” pelo diferendo.

Um multibanco assaltado 
a cada dois dias
No ano passado houve um assalto a uma caixa mul-

tibanco a cada dois dias e mais assaltos a bancos 
em seis meses do que em todo o ano de 2007, de acordo 
com dados do Banco de Portugal. Estes assaltos envol-
veram cerca de 800 mil euros. Ainda em 2008 foram 
registados 400 casos de “car jacking” e 100 assaltos a 
bancos apenas no primeiro semestre quando, em todo o 
ano de 2007, foram registados 108.
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Uma primeira para
uma equipa quebequense

ventos de mudança – brisas de esperança
Victor Hugo

Um dos monumentos que mais 
personifica os valores dos Estados 

Unidos deve ser a Estátua da Liberdade. 
Em quase todos os estados americanos, 
existe uma cidade nomeada Liberty, 
como símbolo e orgulho da América. 
Há alguns dias, com a minha neta, as-

sisti a um documentário na Rádio-Ca-
nadá sobre várias dessas cidades cha-
madas Liberty e em quase todas elas, 
era notório o racismo, a discriminação 
e a xenofobia face aos negros e a ou-
tras etnias. No fim do documentário, a 
minha neta que tem 11 anos, pergun-
tou-me qual a razão porque as pessoas 
agiam assim e disse-me “Vôvô, eles 
são seres humanos como nós, a única 
diferença é a cor da pele”.

Nós, Portugueses, não somos racistas, 
mas quando se pergunta a alguém se 
queria ter um filho casado com um pre-
to, diz logo que não! Durante as elei-
ções para a presidência, falei com uma 
pessoa que vive nos EUA e perguntei-
lhe em quem ia votar, respondeu-me 
que não gostava do Bush, mas que não 
votava num preto.
São muitos os preconceitos face às 

pessoas de cor. E se nos orgulhamos 
da bela época dos descobrimentos, não 
é menos verdade que 400 anos de ex-
ploração, de descriminação e de escra-
vidão são uma mancha negra na nossa 
história.
Mas uma bonita história de esperan-

ça, começou no Estado do Kansas em 
1942. A história de uma familia, mul-
tiracial, multiétnica e multinacional, 
numa casa onde a Bíblia, o Alcorão e o 
Bhagavad Gita, estavam juntos na mes-
ma prateleira. E começa com Ann Du-
nham, a mãe de Barack Obama, filha 
única de uma família de classe média 
americana. Ann estudou antropologia 
e tinha especial interesse pelos povos 
emergentes e pelos movimentos sociais 
e civis. Aos 19 anos, apaixonou-se e 
casou com um africano do Quénia, que 
tinha vindo estudar na América, e mes-
mo se nesse tempo os casamentos en-
tre brancos e negros em muitos estados 
eram quase um crime, os pais aceitaram 
a decisão.
A 4 de Agosto de 1961, nasceu Barack 

Obama, no início duma família feliz, 
mas antes de Obama ter 2 anos, o pai 

decidiu seguir um curso na Universi-
dade de Harvard e pouco tempo depois 
regressou ao Quénia e abandonou a 
mulher e o filho.
Em 1967, com vinte e pouco anos, 

Ann apaixonou-se novamente e deci-
diu casar com Lolo Soetoro, um Indo-
nésiano, noutra união multiracial. Des-
se casamento nasceu Maya, a irmã de 
Obama, a 15 de Agosto de 1970.
Diz o poeta que os olhos das mães 

brilham na penumbra da noite, mesmo 
depois que todas as luzes se apagam.
Quando Obama tinha 6 anos, a fami-

lia foi viver para Jacarta, capital da In-
donésia, onde ele é alvo de chacota por 
causa da cor. Em Jacarta, Ann apoia 
muitos projetos sociais e comunitários, 
para melhorar as condições sócio-eco-
nómicas dos esquecidos do destino, o 
que contrariava o marido, que era se-
duzido pelo golfe e pelo consumismo. 
No silêncio do relacionamento, surgem 
os conflitos, de ideais não partilhados e 
após 6 anos, nova separação.
E como a vida é dançar na corda bam-

ba, dum destino inesperado, a jovem 
mãe com 2 filhos pequenos, é forçada a 
abandonar a terra estrangeira e regres-
sa aos EUA, onde os pais, com alegria, 
a recebem de braços abertos, como na 
Parábola do filho pródigo.
Confia Obama aos avós, Stanley e 

Madelyn, que o educam e são o seu 
porto de abrigo e ela com Maya, con-
tinua pelo mundo fora, empenhada em 
projetos sociais e somente nas festivi-
dades a família se reúne. Mas como a 
vida não se mede pelos anos que vive-
mos, mas sim pelo amor que disribui-
mos, em Fevereiro de 92, com 74 anos, 
morre Stanley Dunham, um avô e um 
pai que muito amou a família.
Obama vai trabalhar para Chicago e 

apaixona-se por Michelle Robinson, e 
casaram em Outubro de 1992.
Em 95, Ann regressa aos EUA para se 

tratar de uma grave doença no estôma-
go, e aos 52 anos, acabou por perder 
a luta contra o cancêr e não conseguiu 
realizar o sonho de adoptar uma crian-
ça refugiada doutro país, nem de ver 
o casamento de Maya, que desposou 
Konrad Ng, um canadiano de origem 
chinesa, nem o nascimento dos netos. 
Ann viveu em mais de treze países e 
em todos se considerou uma cidadã do 
mundo. Na sua vida terrena, foi uma 
mãe que abraçou não somente os filhos 
do seu ventre, mas também os filhos de 
muitos desfavorecidos. As suas cinzas 
reposam no Oceano Pacífico, conforme 
foi sua vontade.
No final desta longa história, surge 

um homem, filho duma familia mono-
parental e multiracial, que herdou da 
mãe, a inteligência, a humildade e o 
humanismo e no qual estão deposita-
das as expectativas e as esperanças do 
mundo inteiro.
A poucos dias da sua investidura 

como presidente, como dizia a minha 
neta, queira Deus que os homens maus 
se recordem que os humanos são todos 
iguais e que a unica diferença é a cor 
da pele.

primeira visita oficial
de obama ao canadá

Jean pelletier morre aos 73 anos

Dez quebras de aquedutos
em Montreal em uma semana

O Impact de Montreal teve êxito em 
qualificar-se para os quartos-de-

final da Liga dos campeões da CONCA-
CAF. A equipa disputará o primeiro jogo 
internacional invernal da história do fute-
bol quebequense, em Montreal. Este jogo 
histórico terá lugar contra a equipa me-
xicana Santos Laguna, na quarta-feira 25 

de Fevereiro, às 20h00, no Estádio Olím-
pico. Se nevar, o jogo será adiado para o 
dia seguinte. Foi o Serviço de Incêndios 
de Montreal e o Ofício da Construção do 
Quebeque que, após várias semanas de 
análise, tomaram esta decisão. Para este 
jogo histórico, o Impact espera 30.000 
espectadores. 

A Cidade de Montreal considera que 
será necessário substituir o terço da 

rede de aquedutos durante os próximos 
anos. Em 2005, a Cidade de Montreal 
prometeu investir 10 mil milhões de dó-
lares para reparar a rede de aquedutos. 
Certas condutas datam de 1900. Algumas 
das canalizações são feitas de madeira e 
outras em tijolos. O responsável pelas 
infra-estruturas no Comité executivo da 
Cidade, Sammy Forcillo, considera que 
a rede de aquedutos foi negligenciada no 

passado. Adiciona que é tempo de corri-
gir o tiro, investindo massivamente, mes-
mo se o resultado não será visível para 
os cidadãos. Mais de 1700 quilómetros 
de canalização são vetustos. Um trabalho 
colossal para a Cidade de Montreal, que 
reconhece que os cidadãos viverão outras 
situações deste género. A reparação da 
rede de aquedutos de Montreal, será feita 
num período de 20 anos.

O antigo presidente da Câmara Mu-
nicipal de Quebeque e chefe do ga-

binete do antigo primeiro-ministro Jean 
Chrétien, Jean Pelletier, morreu com 73 
anos, numa casa de cuidados paliativos 
de Quebeque. Combatia há dois anos um 
cancro do cólon. Pelletier foi presidente 
da Câmara Municipal da cidade de Que-
beque durante 12 anos, de 1977 a 1989. 
Foi igualmente, durante 11 anos, chefe 

do gabinete de Jean Chrétien. Em 2008, 
lutou com Jean Chrétien para “limpar” 
o seu nome na sequência do relatório da 
comissão Gomery, onde foi repreendido 
pelo papel desempenhado no escândalo 
das comanditas. Uma decisão em tribu-
nal de primeira instância deu-lhe razão. 
Mas em Setembro passado, o Governo 
Federal decidia contestar a decisão.

O presidente eleito dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, escolheu o 

Canadá como primeiro destino ao estran-
geiro. O escritório do primeiro-ministro 
Stephen Harper confirmou que o presi-
dente Obama deve efectuar a sua primei-
ra visita oficial ao Canadá pouco depois 
da sua investidura, a 20 de Janeiro. “Es-
tando em contacto estreito com a equipa 
de transição do presidente eleito Obama, 
estamos com condições de confirmar que 
este aceitou o convite do primeiro-mi-
nistro de vir ao Canadá, imediatamente 

depois da sua ajuramentação. Será assim 
a primeira visita do presidente Obama 
ao estrangeiro”, indicou Dimitri Soudas, 
porta-voz de Stephen Harper. Os detalhes 
desta visita oficial, quer os assuntos na 
ordem de trabalhos ou a data da visita, 
não foram divulgados. O ministro da imi-
gração, Jason Kenney, vai representar o 
governo canadiano na cerimónia de in-
vestidura de Obama. O PM Harper não 
participará no acontecimento, não sendo 
convidados os chefes de estado.
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exclusive
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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
Celtel Mobilité
1637 boul. Daniel-Johnson
450.988.1088

novos plAnos A pArtir de

 por mÊs1

e não
estArá
ligAdo
 a nenhum
 contrato2

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 

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. Early cancellation fees apply. TM Fido & design and FidoDollars are trademarks of Fido Solutions Inc. © 2009 Fido Solutions Inc. 
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carta dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão. Amor: Evite precipitar-se nas decisões 
que toma. Pense bem para que não se arrependa mais tarde. 
saúde: Poderá constipar-se. Agasalhe-se bem. dinheiro: 
Analise as suas finanças e veja como rentabilizá-las. 

número da sorte: 32
números da semana: 14, 23, 11, 13, 28, 7

carta dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante 
e Atento. Amor: Procure não ter o seu coração tão fechado. 
Dê a si mesmo a oportunidade para conquistar a felicidade.
saúde: Previna-se contra as constipações. 

dinheiro: Reflicta sobre uma proposta profissional que lhe poderá ser 
feita. número da sorte: 61
números da semana: 5, 41, 36, 33, 11, 12

carta dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos 
Premonitórios. Amor: Procure fazer uma surpresa à sua 
cara-metade criando um ambiente romântico.
saúde: Procure descansar um pouco mais. 

dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais. Guarde as suas 
intenções a sete chaves.
número da sorte: 43
números da semana: 8, 7, 41, 45, 49, 6

carta dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, 
Autoridade. Amor: Período favorável ao romance. Poderá 
surgir uma pessoa que se tornará importante na sua vida.
saúde: Cumpra o horário das refeições. Evite estar muitas 

horas sem comer. dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas de 
dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores.
número da sorte: 64 números da semana: 8, 9, 4, 11, 13, 5

carta dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um amigo a 
orientar a sua vida. Seja solidário com quem solicitar o seu 
apoio. saúde: Procure o seu médico assistente com maior 

regularidade. Faça análises de rotina.
dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. Procure não desistir dos seus 
objectivos.
número da sorte: 55 números da semana: 8, 8, 14, 21, 22, 28

carta dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: o pessimismo e a falta de confiança não favorecem a 
realização pessoal. saúde: Descanse o máximo que puder. 
Se tiver oportunidade faça sessões de massagem.

dinheiro: Coloque em marcha um projecto muito importante para a sua 
carreira profissional.
número da sorte: 70 números da semana: 1, 7, 4, 29, 3, 17

carta dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo 
de Vida. Amor: Poderá suscitar paixões arrebatadoras, mas 
pense bem naquilo que realmente quer.
saúde: Cuidado com aquilo que come. Poderá colocar em 

risco a sua dieta. dinheiro: Defenda-se de um colega mal intencionado, 
sendo honesto e consciente das suas capacidades.
número da sorte: 20 números da semana: 5, 8, 7, 4, 1, 10

carta dominante: Ás de Paus, que significa Energia, 
Iniciativa. Amor: Mantenha a alegria e o optimismo que o 
caracterizam. Motivará as pessoas que estão ao seu redor.
saúde: Maior tendência para se sentir sonolento e sem 

vigor físico.  dinheiro: Poderão surgir alguns problemas profissionais. 
Mantenha a calma, de modo a resolver os imprevistos da melhor 
maneira. 
número da sorte: 23 números da semana: 26, 35, 14, 28, 6, 9

carta dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: O amor marcará esta semana. Faça os possíveis 
para manter essa estabilidade. saúde: Propensão para uma 
pequena indisposição. Se achar necessário consulte o seu 

médico. dinheiro: As suas qualidades profissionais serão reconhecidas 
e poderá ser recompensado.
número da sorte: 6 números da semana: 6, 5, 41, 2, 5, 22

carta dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor: 
Dedique mais tempo a si mesmo. Planeie um período de 
descanso a dois. saúde: A sonolência e a preguiça irão 
marcar a sua semana. Tente travar essa tendência.
dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus colegas de 

trabalho. Se agir dessa forma conseguirá conquistar um bom ambiente.
número da sorte: 67 números da semana: 3, 6, 9, 19, 28, 4

carta dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. 
Amor: Semana favorável ao convívio. Convide alguns 
amigos para saírem consigo. saúde: Poderá sentir-se mais 
cansado que o habitual. Tome um duche quente e relaxe. 
dinheiro: Assente os pés na terra e saiba aquilo com que 

conta. Pense bem antes de agir.
número da sorte: 41 números da semana: 45, 44, 40, 2, 26, 3

carta dominante: Rei de Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito.
Amor: Aproveite os momentos com a família pois dar-lhe-ão 
um grande bem-estar emocional. 
saúde: Cuide da sua alimentação com maior vigor. 

dinheiro: Estará financeiramente estável, por isso, poderá satisfazer um 
capricho seu.
número da sorte: 50
números da semana: 8, 5, 2, 10, 20, 3

cArneiro (21 de março - 19 de Abril)

touro (20 de Abril - 20 de maio)

gÉmeos (21 de maio - 20 de junho)

cArAnguejo (21 junho - 22 de julho)

leão (23 de julho - 22 de Agosto)

virgem (23 de Agosto - 22 de setembro)

escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

sAgitário (22 de novembro - 21 de dezembro)

cApricÓrnio (22 dezembro - 20 de janeiro)

AQuário (21 de janeiro - 18 de Fevereiro)

peixes (19 de Fevereiro - 20 de março)

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)

silva, langelier
& pereira inc.

Assurances pierre g. séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

45  ANOS
1963 - 2008

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

Fax: 514.848.0133
75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5

presépios, magia para os nossos olhos...
Foto de José Rodrigues

Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

A palavra “presépio” designa 
um lugar onde se recolhe 

o gado, um curral, um estábulo. 
Contudo, é a designação dada à 
representação artística do nas-
cimento do Menino Jesus num 
estábulo, acompanhado pela Vir-
gem Maria, S. José, uma vaca 

e um jumento, por vezes acrescenta-se outras figuras 
como pastores, ovelhas, anjos e os Reis Magos, entre 
outros. Os presépios são expostos não só em Igrejas mas 
também em casas particulares e até mesmo em muitos 

locais públicos.
Falar do Natal implica falar de algumas tradições que 

nos procuram envolver neste espírito de festividade, pelo 
nascimento do Menino numa gruta de Belém. Quantos 
de nós, cristãos, passam um Natal sem que, num can-
tinho da casa, se arranje um lugar para colocar, pelo 
menos, as três imagens principais do Presépio? O Me-
nino Jesus, São José e a Virgem Maria que são o elenco 
principal deste «palco» onde há 2000 anos atrás nasceu, 
Aquele que viria a ser chamado de «O Salvador».
Tive o prazer de ver o presépio na Igreja de Santo Am-

brósio, que é realmente algo de maravilhoso. Ocupa 
metade de uma sala no subsolo e tem imagens maiores, 
mais pequenas, iluminação, movimentação, enfim… 
um trabalho de várias semanas, feito com muita alegria 
e muito amor. Um presépio pode ser bem simples com 
toda a atenção focada nas figuras centrais ou pode ser 
muito bem elaborado explorando a arte, drama e devo-
ção de centenas de povos através dos tempos. Este fa-
la-nos muito das tradições portuguesas. Penso que não 
importa a época, o povo e a cultura, cada um constrói o 
seu presépio de acordo com a sua sensibilidade e com 
o que deseja expressar sobre este acontecimento mara-
vilhoso. 

Existem presépios de todos os tipos e tamanhos, des-
de os mais simples, apenas com a Sagrada Família, até 
aqueles que trazem muitos personagens e detalhes.
Estive em casa da família de José Emanuel Silva e 

sua esposa Sónia Câmara, naturais de Rabo de Peixe, 
S. Miguel, Açores, onde tinham um presépio repleto de 
figuras, de cafuões, cafuas, uma procissão, a mulher a 
lavar a roupa, homens a lavrarem a terra, as divisões 
das terras em paredes de pedra, os homens a fazerem o 
vinho, etc. Cães e ovelhas. Muitas luzes. Sob a gruta, 
o Menino, seus pais, os magos a descerem a encosta e 
uma estrela grande. Todos os elementos do presépio são 

feitos pelo pai de José Emanuel, o senhor José Pereira 
da Silva. José Emanuel e Sónia há 16 anos que fazem o 
presépio. Realmente, o presépio convida-nos a despojar 
o ódio e rancores, a reconhecer no sorriso terno e aco-
lhedor do Menino do presépio os rostos tristes ou ale-
gres de todos os meninos do mundo; a reconhecermos 
todos os homens como iguais: ricos e pobres, doutores e 
ignorantes, meninos e adultos, cristãos e pagãos, pasto-
res e magos porque para todos nasceu o Menino.
O Menino Jesus num presépio é uma maravilha incom-

parável. Deus está ali, uma criança... para que nós nos 
aproximemos Dele confiantemente.
Os presépios são encantadores, o profano e o sagrado 

partilham o mesmo cenário, numa profusão harmonio-
sa de cores e sentidos. Neste universo iconográfico, a 
Sagrada Família coexiste com lavadeiras e moinhos de 
vento, Reis Magos com ofertas, o burrinho e a vaqui-
nha, com parelhas de bois, anjos da anunciação, com 
músicos e jogadores de cartas… lembrando quanto de 
divino existe no humano e quanto de humano existe no 
divino. 
Como nos encontramos no princípio do ano e ainda 

nesta grande euforia das festas, uma vez mais desejo 
a todos um Bom Ano 2009.
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DO TEMPO E  DO hOMEM

2008: ano do meu descontentamento

Diz-me minha mulher (e se 
calhar com muita razão) 

que 2008 não agradou a nin-
guém – por exemplo, em pesso-
as que desapareceram do nosso 
meio e em outras comunidades 
e Portugal, em doenças e outras 

tragédias pessoais, como no caso de um nosso distinto 
amigo cuja área residencial sofreu vários fogos no espa-

António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

ço de três anos(?)
Depois, houve, há sobretudo o caso do meu estado de 

saúde.
Cancro! É um nome que arrepia em qualquer idioma. 

Não haja quem tenha a desprezível e nefasta experiên-
cia de ser sua vítima. Mesmo que os prognósticos sejam 
dos melhores e a ciência se encontre bastante avançada, 

fica sempre a marca traumática daquele dia quando o 
médico anuncia a notícia, de ir para a cama com ela e 

ter infindáveis noites sem poder dormir! Depois, a in-
certeza se os tratamentos resultarão, o desgosto para a 
família e amigos, etc.
Foi mais ou menos o que me aconteceu.
Paralelamente, em nada me ajudou o desaparecimento 

de muitos amigos, desde a Maria Teresa Pereira até ao 
Tadeu Rocha, passando por Fernando Pereira, Dinarte 
Costa, Carlos Cândido, Duarte Raposo, José Eduardo 
Pereira, José Luís Medeiros, João Froias, Domingo 
Fernandez, Nikolaos Polykandriotis, Thomas Hanchay, 
José Francisco Miranda, Cesário Correia  e Roberto 
Barcelos, apenas para falar dos mais íntimos e que pre-
encheram deliciosas páginas da minha vida.
Sinto-me por isso mais pobre e só no mundo.
2008? Safa! Não venham muitos como ele.
Todavia, tudo é relativo na vida, pelo que evidente-

mente haverá muita gente para quem o ano transacto 
terá sido um ano normal e/ou excepcional mesmo, so-
bretudo porque tiveram algo de bom para fazer e recor-
dar. Ainda bem. Sinto-me feliz por isso.
Apraz-me registar, por exemplo, o caso dos meus com-

padres Regina e Manuel Fontes, ambos naturais de Vila 
Franca do Campo, os quais, graças a Deus, celebraram 
os seus 50 anos matrimoniais e de muita felicidade, ro-
deados dos quatro filhos e filhas, dos quatro genros e 
noras, assim como dos nove netos.
Para eles vai esta saudação muito especial, com votos 

que 2009  possa ser também de muitas felicidades para 
toda a família.
Bodas de ouro... Pudera eu chegar lá também para po-

der celebrar os nossos “50”. Desejo-o ardentemente não 
por inveja, mas como indicativo de que poderei viver 
ainda mais alguns anos!
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CASAl DA SEMANA

REFlExõES SOBRE UM PRESIDENTE EM “SURSIS”

Um afro na casa Branca

Quando no próximo dia 20, Barak Obama, subir 
as escadas do Capitólio para prestar juramento, 

a mão sobre a Bíblia, como 44º Presidente dos Esta-
dos Unidos, uma página especial da História americana 

será escrita, principalmente, para as gerações vindouras 
de historiadores e analistas. Aquilo que há alguns anos 
atrás seria considerado como impossível de acontecer, 
terá a sua concretização com a ajuramentação do novo 
Presidente. Um afro-americano com raízes islamistas. 
Inimaginável. 
O sonho de Luther King começará nesse momento, a 

tornar-se realidade. Uma maioria do povo americano 
apoia-o sem hesitação e espera dele talvez o impossível. 
O eleitorado, volátil, influenciável e sobre muitos as-
pectos cândido e inocentemente crédulo, vê na eleição 
de Obama, a solução para todos os males, espera dele a 
magia do prestidigitador que com um simples voltear da 
varinha de condão, fará acabar a crise, acabar a guerra e 
o regresso da prosperidade americana, a nível nacional, 
assim como a influência de outros tempos no exterior 

do país. É uma segunda versão do sonho de King. Mas 
se o I have a dream nos anos 60 era mais que imprová-
vel, apresenta-se também agora como pura utopia, num 
mundo dominado pelas economias emergentes da Índia, 
do Paquistão e da China, onde os EUA muito mais não 
serão que espectadores, e não actores como até há bem 
pouco tempo, portanto não participativos na cena que se 
lhes depara e para a qual lhes faltarão meios concorren-
ciais. O petróleo, ouro negro muito tempo controlado 
pelo dólar americano, — muitas vezes impresso a gra-
nel sem ter em conta as reais capacidades da Reserva 
Federal americana, — é agora pago em euros ou outra 
moeda qualquer tanto no Médio Oriente como na Vene-
zuela. Perdendo não só a importância como correndo o 
risco duma situação de falência, pelo excesso de moeda 
sem contrapartida.
É assim neste palco quase fantasmagórico, que Ba-

rak Obama subirá degrau a degrau, até ao local mais 
em foco através do mundo e ponto de mira de todos 
os meios de comunicação. Repousam nos seus ombros 
enormes responsabilidades. Talvez mesmo demasiado 
pesadas para um homem só. Esperam-se dele milagres 
que nunca poderá realizar. A tarefa é quase insuperável 
e muitos ficarão decepcionados ao longo do caminho a 
percorrer. Será o preço a pagar pelas ilusões perdidas. 
Porque impossíveis de ultrapassar. São muitos e deli-
cados os dossiers que estarão na mesa do Presidente. 
E todos prioritários. Os USA já tinham uma dose subs-
tancial de problemas que lhes permitiria facilmente dis-
pensar, a batata quente do conflito israelo-palestiniano 
que ensombrece o horizonte. O hábito faz o monge, diz 
um ditado conhecido, porém, mesmo se habituados a 
este eterno confronto sem fim naquela região do globo, 
originados pelas irresponsáveis provocações de grupos 
palestinianos extremistas, os americanos terão de nave-
gar cautelosamente nestas águas turbulentas. Amigos de 
Israel (como exemplo: Rahm Emanuel, o novo secretá-
rio-geral da Casa Branca, braço direito do Presidente, é 
judeu praticante), os americanos não poderão acarretar 
as consequências duma crise aberta com os árabes, caso 
imponham soluções julgadas insultantes.
E nesta guerra sobre várias frentes, convirá não esque-

cer o Iraque — e a promessa de retorno dos militares 
ali em operações— nem o Afeganistão, para onde serão 
enviados no início do seu mandato 20 mil homens su-
plementares. Neste último caso, a intenção americana 
é de se atacar principalmente às fronteiras do Paquis-
tão, passadeiras de talibãs e de armas para a região e, 
também, às linhas limítrofes com o Irão, outro espinho 
cravado nos pés dos Estados Unidos. Antigo aliado nos 

anos de ouro do Xá, com quem se trocava petróleo por 
armamento sofisticado, tornou-se o seu mais aguerrido 
e arrogante adversário, com quem existe um potencial e 
explosivo — no próprio como no figurativo — conten-
cioso, relacionado com a fabricação da bomba nucle-
ar. Não poderá do mesmo modo, desviar a atenção da 
emergência russa e da problemática visão desta sobre a 
Ucrânia. Detonador sensível. No campo interior, não é 
a reconstrução do Iraque que ocupa o espírito da popu-
lação mas antes, a da nação americana. Um dos graves 
problemas a solucionar é o da saúde pública. Cerca de 
50 milhões de pessoas não têm qualquer seguro de hos-
pitalização ou tratamentos médicos e será bastante difí-
cil para o presidente, conseguir o apoio das companhias 
de seguros e dos farmacêuticos nesse campo. O número 
de desempregados aumenta aos milhares em cada dia e 
restará a ver, se os biliões em subvenções dedicadas às 
grandes indústrias como a do automóvel, terão efeitos 
permanentes ou se serão apenas como uma compressa 
esterilizada numa perna de pau, face ao gigantismo chi-
nês que invade todos os sectores da pátria do Tio Sam.

Mas no dia 20, Obama e os americanos vão esquecer a 
crise e todos os outros problemas. Festejarão com gran-
de pompa e solenidade a ajuramentação do novo Presi-
dente. A América será sempre América. Á tarde, milita-
res em uniforme de gala, bandas de música e o próprio 
Presidente, desfilarão, durante horas, entre o Capitólio 
e a Casa Branca e à noite, uma vintena de grandes fes-
tas, organizadas um pouco por todo o lado, — grandes 
bailes que contarão durante a noite com a passagem do 
casal Obama, — serão bem regadas com champanhe, 
sendo a de um grupo de promoção das artes a mais 
sumptuosa, para a qual cada casal terá de pagar 10 mil 
dólares pelo acesso. No dia seguinte o acordar será bru-
tal. A vida real retomará os seus direitos. Barak Obama, 
já não será o candidato em que tantos milhões de idea-
listas depositaram todas as suas esperanças. Ele será não 
só o Presidente dos Estados Unidos da América, como o 
Comandante-chefe das Forças Armadas americanas. 
Com todos os prós e os contras que envolve. O idílio 

Barak Obama poderá sobreviver muito tempo?

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

A voz de portugal congratula joão da ponte e teresa Araujo que celebraram as suas BodAs de prAtA no dia 7 de janeiro de 2009.
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primeiro-Ministro Harper em consultas em Montreal
Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

Sexta-feira pas-
sada, dia 9, o 

Primeiro-Ministro 
do Canadá, Stephen 
Harper, esteve em 
Montreal no âmbito 
das consultas sobre 
o seu futuro Orça-

mento de Estado. Nesse sentido, ele en-

controu vários empresários para conhecer 
as suas opiniões sobre diversos assuntos, 
mais especificamente, as suas necessida-
des durante este período económico difí-
cil. Em conferência de imprensa com os 
meios de comunicação social multicultu-
rais de Montreal, no Hotel Fairmont - Le 
Reine Elizabeth, o senhor Harper respon-
deu às interrogações económicas dos par-

ticipantes.
Nas suas respostas, o Primeiro-Ministro, 

explicou que tinha sido uma surpresa para 
todos a actual crise económica, e que os 
peritos em economia mudavam todas as 
semanas as suas avaliações, sobre a eco-
nomia do Canadá. É nesse sentido que, 
durante a campanha eleitoral em Setem-
bro, foi uma surpresa ver a sua tão rápi-

da evolução. Do mesmo modo, e apesar 
de tudo, o país encontra-se actualmente 
numa boa situação financeira. O Canadá 
vai conhecer uma recessão, mas ela deve-
rá ser curta e seremos um dos primeiros 
países ocidentais, a conhecer novamente 
um período de crescimento económico. 
Durante a conferência, o Primeiro-Mi-

nistro defendeu o trabalho do seu governo, 

que desde o Outono de 2007, estabeleceu 
uma estratégia para estimular a economia 
do país, que se situou numa das melhores 
do mundo. A baixa das taxas, como a dos 
impostos, são parte importante do objecti-
vo de dar uma segunda vida à economia.
Na questão que A Voz de Portugal lhe 

fez, a respeito de um novo pacto automó-
vel para relançar esse sector, consideran-
do sobretudo o gigantismo da infiltração 
chinesa, o senhor Harper explica que já 
começaram as negociações entre os go-
vernos do Canadá, da província do Ontá-
rio, dos Estado Unidos, e com os empre-
sários automóveis, para uma restauração 
da indústria. Mas terão escolhas difíceis a 
fazer, do mesmo modo que haverão inevi-
tavelmente, grandes perdas de emprego. 
O próximo Orçamento do Governo será 

muito importante, porque a incerteza é 
também muito grande, porém, o défice do 
Canadá, será razoável. Se olharmos para o 

défice dos Estado Unidos, que se situa em 
biliões de dólares, sem qualquer impacto 
positivo sobre a crise económica presen-
te, notemos que no Canadá, irá, apesar 
da gravidade da situação, permitir ao 
Governo mais possibilidades, de dar um 
impulso à economia. 
Conheceremos então as conclusões dos 

encontros organizados pelo Governo, no 
próximo dia 27 de Janeiro.

Le Crystal
convida todos os futuros 

noivos (as) a uma 
degustação gratuita, 
que terá lugar no dia 

23 de Janeiro de 2009, 
das 19h00 às 21h00.  

P.S. As reservas devem ser feitas pelo telefone até 
ao dia 20 de Janeiro de 2009 e serão limitadas aos 
50 primeiros casais a nos contactar.

LE CRYSTAL • MARCO CANNIZZARO • 514-812-2650 • DÉGUSTATION GRATUITE • 23 JANVIER 2009
A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM  
FORMAT: 5,15 IN X 93 AGATES • COULEURS: CMYK • PUBLICATION: 2009/01/14 • LANGUE: PORTUGAIS
KEVIN MARTINS
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

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

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNciaS e SeRviÇoS 
pÚBlicoS

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                         514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

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

eNSiNo

Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

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

aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa
Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755 sr sidAtY

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

514-572-2992

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

13 de Janeiro de 2009
1 euro = caD 1.629550

consulado Geral
de portugal em Montreal

www.secomunidades.pt

2020 rua university
suite 2425

tel.: 514.499.0359

grande astrólogo africano
Mestre Safi
casos amorosos resolvidos em 3 dias

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

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

438-880-7679

†

†

†

domingas de matos valente
Faleceu em Montreal, no dia 7 de Janeiro de 
2009, com 77 anos de idade, Domingas de Matos 
Valente, natural de Pardilhó, Estarreja, Portugal, 
esposa de Firminio Lopes Ramos.
Deixa na dor o seu esposo, sua filha Cármen 
(Michael Politis); seu neto Juliano Alexandre, 
assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
3254 Bellechasse, montreal
514.277.7778         www.memoria.ca
eduino martins
O serviço fúnebre decorreu sábado, 10 de Janeiro 
de 2009, na Igreja Santa Cruz. Os seus restos mortais serão trasladados 
para o Cemitério de Pardilhó, Estarreja, Portugal.
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.

constância de jesus rodrigues
Faleceu em Lasalle, no dia 11 de Janeiro de 2009, 
com 96 anos de idade, Constância de Jesus 
Rodrigues, natural de Moitas Vendas, Alcanena, 
Portugal, viúva de Jacinto Lopes Ferreira, mãe do 
já falecido António. 
Deixa na dor o seu filho Dionísio (Mavilia Ribeiro), 
sua filha Maria Lionilde (João Calado); sua nora 
Maria de Lurdes Lopes; seus netos Sérgio, 
Sandy, Nathalie(Richard), João, Anabela (Jarry), 
Dília (António), Arlindo (Anick), Irmelindo (Maria); 
seus bisnetos David, Sandra, Christopher, Liliana, 
Alyce e Brian, assim como outros familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
4231, boul. st-laurent, montreal
514.277.7778   www.memoria.ca
eduino martins
Uma missa de corpo presente tem lugar hoje, quarta-feira 14 de Janeiro 
de 2009, pelas 10h00, na Igreja Santa Cruz. O seu corpo será trasladado 
para o cemitério de Moitas Vendas, Alcanena, Portugal, aonde o funeral 
terá lugar sábado, dia 17, às 13h30. Renovam profunda gratidão pelas 
presenças amigas na liturgia do 7o dia em sufrágio pela sua alma, que 
se realiza sábado, 17 de Janeiro, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz. A 
família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Bento medeiros
Faleceu em Montreal, no dia 9 de Janeiro de 
2009, com 68 anos de idade, Bento Medeiros, 
natural da Relva, São Miguel, Açores, esposo de 
Evangelina Oliveira. 
Deixa na dor a sua esposa, suas filhas Manuela 
(Paul Barroso), Helena (Francisco Câmara), 
Diane (Milan Cardone); seus netos Katie, Allison, 
Matthew, Deven, Daniel e Zachary; seu irmão 
José (Maria das Neves); sua irmã Helena, 
sobrinhos (as), cunhados (as), assim como outros 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
3254 Bellechasse, montreal
514.277.7778   www.memoria.ca
eduino martins
O funeral decorreu segunda-feira, 12 de Janeiro de 2009, na Igreja Santa 
Cruz. Foi a sepultar no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza amanhã quinta-feira, 15 de 
Janeiro, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† maria cecília moniz raposo
1928 – 2008

Faleceu em St-Janvier, Mirabel, no dia 30 de 
Dezembro de 2008, com 80 anos de idade, Maria 
Cecília Moniz Raposo, viúva de Virginio Raposo. 
Deixa na dor o seu filho e suas filhas Alda (David), 
João (Lucília), Maria de Jesus (Pierre), Cecília 
(José-António), Evelina (Mario) e Graça (Kevin); 
19 netos, 12 bisnetos; seus irmãos João, José 
e Arsénio, cunhados (as), sobrinhos (as), assim 
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
complexe Funéraire regional guay inc. 
réseau dignité
418, Boul. labelle, rosemère
O funeral decorreu no dia 1 de Janeiro de 2009, na Igreja Nossa Senhora 
de Fátima, Laval. 
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.

† joaquim Figueira
Faleceu em Montreal, no dia 12 de Janeiro de 
2009, com 81 anos de idade, Joaquim Figueira, 
natural de Comporta, Setúbal, Portugal, esposo 
de Iglantina Belo.

Deixa na dor a sua esposa, sua filha Maria de 
Lurdes (Serge Audette), seu filho Joaquim (Maria 
Aurora Abrantes); seus netos Miguel Pereira, 
Andrew, Alexandre; sua neta Emilie; sobrinhos 
(as), cunhados (as), assim como outros familiares 
e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
2159 boul. st-martin este, laval
514.277.7778   www.memoria.ca
eduino martins

O velório tem lugar hoje, quarta-feira 14 de Janeiro de 2009, das 15h 
às 20h, na capela do Mausoléu St-Martin, seguindo-se uma liturgia da 
palavra, às 20h. Irá a sepultar, em cripta, no Mausoléu St-Martin.

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.

† carlos moço 
16/01/1922 – 12/01/2009

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Janeiro 
de 2009, com 86 anos de idade, Carlos Moço, 
natural de Portugal.

Deixa na dor a sua esposa Cliocilia Moço; seus 
filhos (as) Noémia Carreiro, Helena Pereira 
(Carlos), João Carlos Moço; seus netos (as) 
Sandy, Lena, Moise, Brian, Larry; seus bisnetos 
(as) Hendrick, Athéna, Maheva, Dominic; assim 
como muitos outros familiares e amigos.

O velório terá lugar amanhã, quinta-feira 15 de 
Janeiro de 2009, das 14h às 17h e das 19h às 22h, e sexta-feira, dia 16, 
a partir das 12h. Seguir-se-á o funeral, às 14h, na Igreja Notre-Dame de 
Fatima, situada no 1815 Favreau, Laval. Irá a sepultar no Cemitério St-
Elzear.

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 estão a cargo de:
mAgnus poirier inc.

222, des laurentides, laval
tel.: 514-727-2847

www.magnuspoirier.com
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problemas com o seu 

computador? 
514-299-2966

4231-b, boul. st-laurent
montréal (Québec)   H2W 1Z4
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$17,00*
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MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

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

  pAgAmento

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

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

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

CLASSIFICADOS
01
02

CLASSIFICADOS
01

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

eMpReGoS
operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 
Bom salário. tempo inteiro.

(514) 820-5247
les entrepreneurs Bucaro inc.

Empresa em plena expansão pro-
cura instalador de “pavé-uni”, com 
um mínimo de 5 anos de experiên-
cia. Também procuramos jornaleiro 
com 3 anos de experiência. Salário 
conforme qualificações. Muitas re-
galias. 514-325-7729 

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

rosa 514 278.3956

viDeNTe

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

AMINE
cAsA dos milAgres – AmorologistA 
grAnde vidente mÉdium competente

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

514.264.0502

veNDe-Se coSTURa
Compramos e vendemos máquinas 
de costura domésticas. 

514-844-4351
4 pneus de Inverno Toyo com 

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

procuramos homens para trabalho de 
paisagismo e responsável para chefe de 

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

514-554-0213
450-641-7389

empregada de limpeza
Procuramos ajuda domiciliar para 
limpeza e trabalhos diversos, 2 dias/
semana, no Haut-Outremont. Falar 
Francês ou Inglês. 

514.512.2222

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

próximo de ste-thérèse
514.262.5608

eMpReGoS
Senhora para limpeza de casa. Se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

inglês não necessário
 514.737.9366

Homem para limpeza. Noites e fins-
de-semana. 514.585.3774

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

514.813.3290

Aluga-se 3 ½ 
na st-michel e 

pie-ix. $400/mês. 
514.256.4795

colABore com
o nosso jornAl
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ANEDOTAS AlENTEjANAS

A  escolha de Pedro Santana 
Lopes para candidato à Câ-

mara Municipal de Lisboa colo-
ca um problema ao eleitorado: 
qual é o PSD que os portugueses 
preferem? O PSD populista e 
demagógico de Luís Filipe Me-
nezes, que aposta em Santana 

Lopes para cargos importantes, ou o PSD sério e credí-
vel de Manuela Ferreira Leite, que aposta em Santana 
Lopes para cargos importantes? Falta-me subtileza polí-
tica para os distinguir, mas talvez prefira o primeiro, que 
tem aquela franqueza dos rústicos. 
O PSD sério e credível parece-me um pouco dissimu-

lado, mas talvez esse seja um requisito indispensável a 
quem pretende ser sério e credível em política. 
O mais interessante no menino guerreiro, para além do 

facto de, segundo diz a canção, ser uma pessoa que tam-
bém deseja colo, palavras amenas, carinho e ternura, e 
precisar de um abraço da própria candura, o que parece 
ser difícil de executar, é a circunstância de Pedro Santa-
na Lopes ser o anti-Pacheco Pereira. Pacheco e Santa-
na são o rigoroso inverso um do outro. As direcções do 
partido que respeitam Santana Lopes, apostam nele; as 
que não o respeitam apostam mais ainda. Foi vice-presi-
dente do PSD no tempo em que o presidente era um ho-
mem que o definia como, e cito, «um misto de Zandinga 

e Gabriel Alves». Agora é apontado como candidato a 
presidente da maior câmara do País, quando o partido é 
presidido por uma pessoa que afirma publicamente ter 
repugnância em votar nele. Quanto a Pacheco Pereira, é 
igualmente ignorado pelas direcções que critica e pelas 
que apoia. É, aliás, curioso que Pacheco Pereira seja um 
comentador tão respeitado no País e tão desconsidera-
do no PSD. O sítio de Portugal em que as opiniões de 
Pacheco Pereira são menos valorizadas é o partido de 
que ele é militante. Há-de haver uma razão quântica que 
explique o motivo pelo qual Pacheco Pereira consegue 
ser um analista perspicaz em todo o lado, menos na Rua 
de São Caetano à Lapa.
Com a escolha contrariada de Santana Lopes, Ferreira 

Leite parece uma editora de livros que, por si, só pu-
blicaria Dostoiévski, mas que se vê forçada a lançar as 
obras completas da Corín Tellado porque o populacho, 
lamentavelmente, gosta daquilo. Ela não lê, mas se as 
pessoas compram, vê-se forçada a dar ao público o que 
ele quer. Há ainda a teoria segundo a qual Ferreira Leite 
oferece o cargo a Santana para reduzir o espaço de ma-
nobra à oposição interna. 
O problema é que, se Santana ganhar, será ele o vence-

dor; se Santana perder, a derrotada será Ferreira Leite. 
Toda a gente já percebeu que Santana nunca perde. Ou 
ganha, ou passa a andar por aí. Derrotas, não há notícia 
de ter sofrido.

BOCA DO INFERNO

o menino guerreiro está a passar por aqui

portugal: Direitos legais da
maternidade e paternidade

Abono Pré-Natal
O abono de família pré–natal 

foi uma medida de incentivo à 
natalidade introduzida pelo Go-
verno, em Setembro de 2007, 
que consiste na atribuição de 
um montante mensal à mulher 
grávida que atinja a 13.º semana 

de gestação. O montante varia consoante o escalão de 
rendimentos do agregado familiar 

Licença por maternidade ou paternidade
Após o nascimento de um filho, a mãe tem direito a 

requerer 120 dias seguidos ( trinta dias antes ou depois 
do parto, mediante atestado médico), mais 30 dias por 
cada gémeo além do primeiro (no caso de nascimentos 
múltiplos). Por opção da trabalhadora (deverá comuni-
car à entidade patronal nos 7 dias a seguir ao parto), a 
licença pode ser alargada em mais 30 dias.
É obrigatório o gozo de seis semanas pela mãe. O perí-

odo restante pode ser gozado pelo pai por decisão con-
junta. Tem direito a subsídio de refeição. Tem direito a 
120, ou 150 dias pagos a 100% ou a 80% face ao orde-
nado de referência, a pagar pela Segurança Social ou 
pelo serviço respectivo da Administração Pública.
A remuneração de referência corresponde à média de 

todas as remunerações registadas nos primeiros seis 
meses dos últimos 8 meses anteriores à data do início 
da maternidade, paternidade ou adopção, considerando 
os valores dos subsídios de férias, de natal e outros de 
natureza análoga. O subsídio de maternidade deverá ser 
requerido em formulário próprio nos Centros Distritais 
da Segurança Social, no prazo de 6 meses a contar da 
data em que tiver início o impedimento para o traba-
lho.
Licença por paternidade obrigatória
O pai tem direito a 5 dias úteis, seguidos ou interpo-

lados no primeiro mês a seguir ao nascimento do filho. 
A comunicação deve ser feita à entidade empregadora 

com 5 dias de antecedência.
O pai tem ainda direito a licença, por período de dura-

ção igual àquele a que a mãe teria direito, nos seguintes 
casos:
Incapacidade física ou psíquica da mãe, e enquanto 

esta se mantiver; Morte da mãe; Decisão conjunta dos 
pais. O trabalhador que pretenda gozar a licença por pa-
ternidade, por decisão conjunta dos pais, deve informar 
a entidade patronal com 10 dias de antecedência e:
Apresentar documento em que conste a decisão con-

junta;
• Declarar qual o período de licença por maternidade 

gozada pela mãe, que não pode ser inferior a 6 semanas 
a seguir ao parto;
• Provar que a entidade patronal da mãe foi informada 

da decisão conjunta. Tem direito ao subsídio de refei-
ção. Tem direito aos 5 dias pagos a 100% do ordenado 
de referência, a pagar pela Segurança Social ou pelo 
serviço respectivo da Administração Pública.  
O subsídio de paternidade deve ser requerido nos cen-

tros Distritais de Segurança Social, através de formulá-
rio próprio, no prazo de 6 meses a contar da data em que 
tiver início o impedimento  para o trabalho.

Licença parental
A mãe ou o pai ou adoptante tem direito a 3 meses a 

gozar de modo consecutivo ou até 3 períodos interpo-
lados, para acompanhamento de filho ou adoptado, até 
aos 6 anos de idade.
A comunicação deve ser feita à entidade empregadora 

com 30 dias de antecedência.
Não confere direito a remuneração, salvo quanto aos 

primeiros 15 dias, se for o pai a gozar a licença, desde 
que imediatamente a seguir à licença por maternidade 
ou paternidade. Neste caso: tem direito ao subsídio de 
refeição. Tem ainda direito a 100% do ordenado de re-
ferência, a pagar pela Segurança Social ou pelo serviço 
respectivo da Administração Pública.

Continuação na próxima edição

HoriZontAis: 
1.Perito na descoberta das nascentes de águas. Possuir. 2. Nosso Se-
nhor (abrev.). Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. Rijo. 
3. Existência. Televisão (abrev.). Antes do meio-dia (abrev.). 4. Patrão. 
Demora-se. 5. Chalaça picante. Unidade monetária da Roménia. 6. Re-
lativo ao osso hióide. Substância amilácea, extraída da medula dos sa-
gueiros e de certas cicadáceas. 7. Título tártaro equivalente a príncipe ou 
senhor. Inglês. 8. Armazém (Índia). Red. de senhor. 9. Instituto Camões 
(abrev.). Noroeste (abrev.). Podadura. 10. Coisa muito escura. Avança. 
Sobre. 11. Antiga palavra francesa correspondente ao actual oui. O m. q. 
madrepérola.
verticAis:
1. Liga de níquel e aço, cujo coeficiente de dilatação térmica é muito bai-
xo. Cabrito até um ano. 2. Anuência. Hectare (abrev.). Presumi. 3. Uso, 
por um atleta, de uma droga estimulante ilegal para lhe melhorar o de-
sempenho. Artigo antigo. 4. Ânimo! (interj.). Comparecia. Organização 
das Nações Unidas (sigla). 5. Doutor (abrev.). Devastado. 6. Sim, no dia-
lecto provençal. Anno Domini (abrev.). Forma proclítica de não. Avance. 7. 
Aparição fantástica. Actínio (s.q.). 8. Digital Video Disk, disco óptico digital 
(abrev., ing.). Outra coisa (ant.). Vaso de pedra para líquidos. 9. Banto ou 
bantu. Que tem algas. 10. Época notável. A minha pessoa. Composição 
poética de assunto elevado e destinada ao canto. 11. Romeiro (ant.). En-
redo (fig.).

PAlAvRAS CRUzADAS

sabem como é que se distingue um pirata alentejano no meio de 
vários piratas?
o pirata alentejano é o que tem pala nos dois olhos. 

porque é que o Alentejo é um deserto?
para os camelos dos lisboetas fazerem a travessia para o Algarve.

Quantos Alentejanos são precisos para fazerem um filho?
seis, um Alentejano, uma Alentejana e mais quatro para abanarem 
a cama.

Qual é a melhor universidade do mundo?
A de Évora porque entram Alentejanos e saem engenheiros.

um dia um Alentejano diz para mulher:
- maria põe a mesa no quintal, hoje vamos jantar fora.

porque é que os Alentejanos semeiam alhos nas bermas das estra-
das?
porque o alho faz bem à circulação.

porque é que os Alentejanos não bebem leite frio?
Porque não conseguem meter a vaca no frigorifico.

sabem porque é que os alentejanos preferem apanhar azeitonas em 
vez de caracóis?
- porque as azeitonas estão paradas.
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FOTO DA SEMANA

Pokémon (significa em japonês: Monstros de Bolso) 
é uma marca japonesa mundialmente conhecida que 

engloba uma variadade de produtos. Dividida em várias 
médias. Foi iniciado com o jogo electrónico Pokémon 
Red & Green, para o jogo portátil Game Boy, em Feve-

reiro de 1996. Pokémon é a criação 
de um programador japonês Satoshi 
Tajiri e o seu amigo, o desenhador 
Ken Sugimori. Após os primeiros 
jogos, vários outros foram produ-
zidos, num total de 27, e a série 
se expandiu para vários “mangas” 

(livros de bonecos japonês), um jogo de cartas oficial, 
um “anime”, hoje, na sua 12ª temporada, e 11 filmes já 
lançados, além de um 12º filme em produção. Pokémon 
tornou-se um marco na cultura pop dos anos 90 e a ven-
da dos seus jogos ultrapassou 180 milhões de unidades 
em todo o mundo, o que levou a série a ser a segunda 
mais vendida da Nintendo (Em primeiro o famoso Ma-
rio Bros) e também de todo o mundo, ambas as vezes 
atrás apenas de os jogos da série Mario Bros.

A origem de toda a série é os jogos feitos para os con-
soles da Nintendo. As características principais dos jo-
gos de Pokémon são a necessidade de coleccionar dife-
rentes monstros e a opção de escolher quais farão parte 
do grupo do jogador e como serão treinados. Várias ve-
zes, os jogos foram considerados inovadores, já que a 
partir de Pokémon Red & Green a ligação entre jogos 
era possível, conectando-se dois Game Boys através do 
cabo Game Link e permitindo a troca de Pokémon e ba-
talhas entre os jogadores. Criados pela empresa Game 

Freak, os jogos de Pokémon tinham o intuito de intera-
gir com os jogadores e fazê-los interagirem com outros, 
batalhando e trocando os Pokémon de uma versão para 
outra. Os jogos de Pokémon conhecidos como RPGs 
Originais sempre seguem um roteiro definido, que é o 
de capturar todos os Pokémon possíveis, ser o campeão, 
maior treinador da Região e também derrotar uma orga-
nização criminosa que almeja dominar o mundo.
Após os primeiros jogos, os criadores fizeram um “ani-

me”, que marcou o início da “invasão” de Pokémon ao 
Ocidente no final da década de 90 e também proporcio-
nou a vinda de outros “animes” como Dragon Ball e 
Dragon Ball Z, Sakura Card Captors e Digimon (con-
siderado o maior rival do desenho de Pokémon). Com 
mais de 500 episódios exibidos no Japão, o “anime” de 

COMPREENDER AS CRIANçAS

o mundo de pokémon
Pokémon é o quinto desenho animado há mais tempo 
em exibição nos Estados Unidos da América, sendo su-
perado apenas por Os Simpsons, O Rei do Pedaço, Ar-
thur e South Park.
“Em tempos desconhecidos, criaturas estranhas apa-

receram nesse planeta. Nós lhes chamamos Pokémon. 
Por muitos anos, incontáveis espécies de Pokémon se 
desenvolveram. Pesquisadores procuraram e identifica-
ram centenas dessas criaturas. E ainda há muitas mais 
para serem descobertas. Muitas histórias foram passa-
das contando as extraordinárias aventuras que os huma-
nos compartilham com seus amigos Pokémon. Também 
houve conflitos, mas através das eras, aprendemos a vi-
ver em harmonia e assim a história continua...”
Esta citação vem do filme inicial “Pokémon 8: Luca-

rio and the Mystery of Mew”, define basicamente o que 
são os Pokémon, isto é, criaturas que se desenvolveram 
ao longo do tempo e fizeram amizade com os huma-
nos. Certas pessoas e adeptos acreditam que o Univer-
so Pokémon é uma dimensão paralela ao Universo da 
Terra, outros dizem que é uma forma mais evoluída do 
planeta, embora nenhuma das duas hipóteses tenha sido 
confirmada até hoje. A História do Universo Pokémon 
nunca foi contada ao completo e são vistos eventos do 
presente e poucos eventos ocorridos no passado, muitos 
em forma de lenda. Acredita-se que essa História é bas-

tante extensa e compreende desde um início confuso e 
misterioso, com a criação de Dialga e Palkia — Tempo 
e Espaço, respectivamente — por Arceus — o criador 
do Universo e de todos os Pokémon — até um presente, 
que mostra quais as interacções entre os Pokémon e os 
humanos e quais os factos ocorridos, bons ou maus, que 
envolvem humanos, Pokémon e a natureza.
O termo Universo Pokémon também pode se referir 

a todos os produtos feitos com o nome da marca, indo 
desde produtos alimentícios até Pokédexes electróni-
cas altamente sofisticadas. Actualmente, existem várias 
empresas licenciadas que produzem e vendem produtos 
com a marca Pokémon, movimentando um mercado bi-
lionário anualmente.

Continuação na próxima edição

Compilado por Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos 
de vida! Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a “menina” 
Alice Amélia perfeito com os seus 106 anos de vida, hoje, 14 de ja-
neiro de 2009,... uma salva de palmas!

Natal é todos os dias!
Elisa Rodrigues

ESTIMADO (A) LEITOR (A)…
Quem são? Conhece? Claro! Trata-se do senhor 

Fernando Machado (proprietário da churrasqueira, 
padaria e pastelaria “Romados”) e dos seus emprega-
dos, na festa de Natal. 
Foi, sábado 10 de Janeiro no “Sport Montreal e Ben-

fica” (sala concedida para este efeito) que se realizou 
este agradável jantar, oferecido pelo comerciante, e, 
confeccionado por um dos antigos empregados da 
casa, o Senhor António Mendes, com a ajuda da sua 
esposa, D. Branquinha. Decorreu tudo com muita 
alegria, não faltando o pézinho de dança, animado 
pelo disco móvel, Joshua e Paulo Machado.
À equipa dos “Romados”, aos patrões, Fernando 

Machado, esposa D. Manuela, Paulo Machado e es-
posa Raquel Dias, um bem-haja com muita saúde 
para continuação de festas como esta. 
Muito sucesso, alegria e simpatia para bem servir os 

estimados leitores!
BOM ANO 2009
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ao nosso amigo Duarte faria...

Foste o raio de sol quando tudo era 
tempestade! Estavas sempre pronto 

quando te chamavam e sempre te mos-
traste feliz por poderes ajudar. Sempre 
que precisavam de ti, “não há problema, 
a gente resolve isso” era a tua resposta. 
Eu não poderia deixar de expressar a mi-
nha profunda tristeza pela morte deste 
homem que me tocou profundamente. 
Soube da doença dele há dois meses, 

mais ou menos, e fiquei arrasada ao sa-
ber que o Duarte estaria por pouco mais 
tempo connosco. Certo é que ver um 
amigo partir é sempre difícil, nunca es-
tamos preparados como se costuma di-

zer. Quando a doença entra de repente 
e transforma tudo e todos, é terrível. No 
entanto o espírito dele vai continuar no 
meio de todos nós, porque ele foi uma 
pessoa que se deu de coração e alma à fa-
mília, mas não só. Ele deu-se por inteiro 
à comunidade. Duarte foi Presidente da 
Banda de Nossa Senhora dos Milagres de 
Hochelaga, Presidente da Associação dos 
Pais, fundador da festa de Nossa Senhora 
das Estrelas e do Convívio dos Ribeira-
grandenses, Director da Filarmónica Por-
tuguesa de Montreal, mas acima de tudo, 
foi o homem que sempre procurou ajudar 
a todos, aquele que sempre foi amigo de 
todos. Tinha sempre aquele jeito doce 
e calmante, tranquilo para lidar com as 
coisas e as pessoas. A vida é um tempo 
limitado, condicionado na quantidade 
de anos, mas que permite ao ser humano 
construir de acordo com os sentidos que 
escolher. 
A vida é uma tela onde cada um, isola-

damente e em comunidade, pode pintar 
livremente a sua história. Condiciona-
do, é certo, pelas cores das tintas, pelo 
contexto onde vive, a história que vai 
construindo ou pelas oportunidades que 
marcam a circunstância de cada um. No 
entanto, quando alguém se recusa a fazer 
ou impede outros de fazerem a sua obra-
prima, limitando a criatividade e a liber-
dade de ser ou dificultando o acesso aos 
recursos necessários, mata a vida e retira 
a expressão única e insubstituível, que 
faz de cada um, uma tela única, grande 
ou pequenina, muito ou pouco pintada.
É difícil acreditar, meu amigo, mas é a 

realidade, foste-te embora, deixando-nos 
aqui, sem entendermos a necessidade da 

tua partida… 
Neste domingo fui à missa e já fazia al-

gum tempo que a ela não assistia. O Sr. 
Padre Carlos Dias fez uma homilia fan-
tástica falando de prendas, de ofertas não 
só na altura natalícia mas ao longo do ano 
e deu-nos o grande exemplo do Duarte. 
Tu foste aquela prenda que Deus pôs no 
meio de nós. É verdade, Sr. Padre. Duar-
te, obrigada por teres estado este tempo 
em nossas vidas e em minha vida e guar-
darei sempre boas lembranças de ti.
Na casa funerária onde teu corpo esteve 

patente a todos, atestei realmente o quan-
to tu tocaste na vida da comunidade. Os 

amigos vieram às centenas prestar as últi-
mas reverências. Leonardo Aguiar, Maes-
tro da Banda de Nossa Senhora dos Mila-
gres, rendeu um pequeno tributo e alguns 
membros tocaram a marcha fúnebre “O 
Último Adeus”. Os padres Carlos e Sala-
zar estiveram presentes e mais tarde um 
grupo de amigos da igreja de Santo Am-
brósio veio também prestar homenagem. 
O funeral teve lugar na segunda-feira, dia 
5 de Janeiro com missa de corpo presente 
e seguiu depois para o cemitério Notre-
Dame-des-Neiges.
Hoje perguntei-me, “quem são os meus 

verdadeiros amigos?” Resolvi analisar 
um a um… Foi então que percebi que 
muitos são os verdadeiros amigos. Um 
segurou a minha mão, outro ouviu-me 
quando precisei; tem também aquele que 
me ajudou a levantar… Ah, houve um 
que me fez sorrir quando estava triste… 
E analisando tudo isso, pude perceber que 
cada qual, a seu modo, tem uma qualida-
de que o torna um amigo especial! Que 
amigos são como flores, cada um com 
seu perfume leva amor aonde vai! Cada 
um com sua cor, espalha beleza onde vai 
e tu, Duarte, espalhaste beleza em toda 
a parte.
Que Deus lhe dê um bom lugar e aos fa-

miliares muita serenidade para atravessar 
este momento tão difícil.
Quero deixar aqui uma quadra que An-

tónio Almeida lhe escreveu: 
Costuma haver chouriços
Que alguém ia comprar

Não se esqueçam que o Faria
Já não está para arrematar.

Fique com Deus amigo.

Coordenado por Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

BANDA ESTÁ A TERMINAR UM NOvO DISCO

Xutos festejaram 30 anos
Os Xutos & Pontapés iniciaram terça-

feira as comemorações dos 30 anos 
de carreira, com uma festa privada no 
Pavilhão de Portugal. O grupo vai apro-
veitar a oportunidade para apresentar um 
novo single. Zé Pedro, Tim, Kalú, João 
Cabeleira e Gui têm estado em estúdio 
a ultimar um novo álbum, que sairá em 
Março.

O primeiro concerto da banda realizou-
se a 13 de Janeiro de 1979 nos Alunos 
de Apolo. Na altura, todos (Zé Pedro na 
guitarra, Tim no baixo, Kalú na bateria 
e Zé Lionel na voz) estavam à beira dos 
20 anos e tocaram quatro temas em seis 

minutos. Trinta anos depois, o grupo tra-
balhou o novo álbum sem pressões, mas 
com a excitação de “um puto”, disse Zé 
Pedro à agência Lusa em finais de 2008. 
Olhando para trás, o percurso dos Xutos 
& Pontapés nem sempre foi linear. Fi-
zeram o circuito alternativo em Lisboa, 
com passagem pelo Rock Rendez-Vous, 
onde gravaram o álbum “Cerco”, mas 
o grande sucesso bateu-lhes à porta em 
1987 com “Circo de Feras”, e com “7º 
Single”, que continha “A Minha Casi-
nha”. No começo dos anos 1990, o grupo 
passou por uma crise interna, o que levou 
Tim a integrar os Resistência e Zé Pedro 
e Kalú a gerirem o Johnny Guitar, em 
Lisboa. Voltariam com o álbum “Dizer 
Não de Vez” em 1992.
Até 2009, os Xutos & Pontapés fize-

ram dezenas de concertos, lançaram 11 
discos e na era do DVD registaram dois 
concertos em Lisboa e uma retrospectiva 
de carreira. Em 2004, o então Presidente 
da República, Jorge Sampaio, agraciou-
os comendadores da Ordem do Infante 
D. Henrique. 
Do que já está marcado para este ano 

para celebrar os 30 anos da banda, sabe-
se que vão actuar a 6 de Fevereiro, em 
formato acústico, no Centro Cultural 
Olga Cadaval, em Sintra, e em Setembro 
no Estádio do Restelo, em Lisboa.
A banda conta com milhares de adep-

tos, de todas as gerações, que acom-
panham atentamente as novidades de 
Tim e companhia.
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Ag aprova empréstimo de 
40 milhões de euros
A Benfica, SAD viu aprova-
do, em assembleia-geral, o 
programa de emissão de pa-
pel comercial no valor de 40 
milhões de euros. No entan-
to, apesar da verba elevada 
que vai ser disponibilizada, 
a sociedade encarnada não 
deve destinar quaisquer fun-
dos para reforçar o plantel 
às ordens de Quique Flores 
durante a reabertura do mer-
cado.

líder da Ag indignado com 
actuação de paulo Baptista
Rogério Alves, presidente da 
Assembleia-Geral do Spor-
ting, integra o rol de indig-
nação em torno da actuação 
do árbitro Paulo Baptista no 
Benfica-Sp. Braga. Preocu-
pado, o responsável leonino 
considerou “ser impossível o 
Sporting chegar ao título se 
as arbitragens continuarem 
a ser como as do jogo em 
causa”.

Arsenalistas não
calam a revolta
A SAD arsenalista vai avan-
çar com uma queixa-crime 
no Ministério Público contra 
Paulo Baptista e com uma 
participação disciplinar na 
Liga devido ao trabalho do 
árbitro no Estádio da Luz, 
onde o Sporting de Braga 
perdeu (0-1) no domingo.

Benfica anuncia
empréstimo de makukula
Makukula vai jogar até fi-
nal da temporada no West 
Bromwich Albion, último 
classificado da Liga inglesa, 
depois de o Benfica ter con-
firmado esta segunda-feira o 
empréstimo do internacional 
português em comunicado 
enviado à Comissão do Mer-
cado de Valores Mobiliários 
(CMVM).

COORDENADO POR jOãO MESQUITA

ClASSIFICAçãO

1 - Benfica                                  29 
2 - Sporting                                   29 
3 - FC Porto                                    28 
4 - Leixões                                    26 
5 - Nacional                                    24 
6 - Sp. Braga                                    23 
7 - Marítimo                                    22 
8 - V. Guimarães                         18 

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

RESUlTADOS

Sábado (10 de Janeiro) 
V. Guimarães-E. Amadora     0-0 
Sporting-Marítimo 2-0 
Domingo (11 de Janeiro) 
Rio Ave-Belenenses                 0-1 
P. Ferreira-Nacional               2-3 
Naval-Académica 2-1 
Leixões-V. Setúbal              0-0 
Benfica-Sp. Braga              1-0 
FC Porto-Trofense             0-0

1ª lIGA - lIGA SAGRES

PRóxIMA jORNADA

Domingo (25 de Janeiro) 
V. Setúbal-Naval                    11:00  
Marítimo-Leixões 11:00
Académica-Guimarães 11:00
Nacional-Sporting 11:00
E. Amadora-Rio Ave            11:00
Trofense-P. Ferreira          11:00
Sp. Braga-FC Porto                11:00
Belenenses-Benfica 11:00  

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIS
1-Olhanense  29
2-Santa Clara                      25
3-G. Vicente                        22
4-Feirense  22
5-Beira-Mar  20
6-Aves  20
7-Estoril  18
8-Varzim  18

9-Sp. Covilhã                        18
10-Boavista  17
11-Portimonense  17
12-Vizela  17
13-Freamunde  16
14-U. Leiria                       16
15-Gondomar  13
16-Oliveirense  12 

RESUlTADOS

Beira-Mar 1 - 0 Freamunde  
Feirense 0 - 0 U. Leiria  

Oliveirense 1 - 2 Santa Clara  
Olhanense 2 - 0 Gondomar  

Aves 2 - 0  G. Vicente  
Boavista 2 - 0 Estoril  

Portimonense 2 - 2 Vizela  
Varzim 1 - 1 Sp. Covilhã  

PRóxIMA jORNADA

Freamunde - Portimonense  
U. Leiria - Beira-Mar  

Santa Clara - Feirense  
Gondomar - Oliveirense  
G. Vicente - Olhanense  

Estoril - Aves  
Sp. Covilhã - Boavista  

Vizela - Varzim

BREvES lIGA SAGRES

afinal quem decide é Tiago pinto
Quando o Trofense ti-

rou o Benfica da lide-

rança na passada jornada, 
pensou-se que o topo da 
tabela estava como Hélder 
Barbosa – jogador cedido 
pelo FC Porto ao clube da 
Trofa – mais queria. Uma 
semana depois há uma boa 
razão para se achar que 
está muito perto daquilo 
que Tiago Pinto, jogador 
emprestado pelo Spor-
ting, deseja. A exibição 
de sonho do filho de João 
Vieira Pinto no Dragão 
– já estivera bem diante 
das águias – levou o Tro-
fense ao impensável total 
de quatro pontos após os 

jogos com Benfica e FC 
Porto, ajudando o Spor-

ting a ascender ao primei-
ro lugar, que reparte com o 
Benfica, esse mesmo Ben-
fica que, duas semanas de-
pois de ter saído do campo 
a zurzir nas orelhas de um 
árbitro, acabou por vencer 
por linhas tortas com um 
golo obtido em posição 
irregular e ainda a ver o 
arbitro não assinalar pelo 
menos uma grande penali-
dade contra a sua equipa. 
Talvez um dia percebam 
todos que tudo isto é o fu-
tebol português. Só assim 
se percebe que, aos joga-
dores, nem interessa quem 
é o presidente. Querem é 
jogar. O Sporting provou 
isso e já se encontra em 2º 
lugar com a mesma ponc-
tuação que o Benfica.

lIGA vITAlIS

olhanense com olho na 1ª liga...

leões não
vendem miguel veloso
Miguel Veloso despertou 
o interesse do Manchester 
United, Arsenal e Manches-
ter City, adianta a impren-
sa inglesa mas os leões 
só querem falar no final do 
campeonato.

cissokho fez 1º treino e 
diz que já aprendeu a dizer 
“campeão e vitória”
Há um ano jogava nos 
campos secundários de 
França, no próximo mês 
poderá estar a pisar o 
relvado do Vicente Calderón, 
em Espanha, onde o FC 
Porto vai abrir a presença 
nos oitavos-de-final da Liga 
dos Campeões. Cissokho 
assinou contrato no sábado, 
assistiu ao empate com 
o Trofense e começou a 
trabalhar no Olival. Pelo 
meio, conversou, admitindo 
que, aos 21 anos, tudo está 
a acontecer muito depressa 
na sua carreira.

Continua renhida a luta 
pelo segundo lugar, a 

última posição da tabela 
que dá acesso à subida ao 
escalão maior. Na frente, 
o Olhanense segue impa-
rável, pouco preocupado 
com o que acontece atrás 
de si. Na semana passada, 
o Gil Vicente tomou de 
assalto a vice-liderança, 
roubando o lugar ao Santa 
Clara; agora, os açorianos 

ultrapassaram os gilistas 
e reocuparam a segunda 
posição. A próxima ronda 
coloca frente a frente os 
quatro primeiros e pro-
mete novas mexidas na 
tabela. O Feirense, quarto 
colocado, com os mesmos 
pontos do terceiro, o Gil 
Vicente, desloca-se aos 
Açores, ao terreno do se-
gundo, enquanto o líder 
Olhanense tem um teste 

dificílimo em Barcelos, 
até porque os gilistas ain-
da não perderam em casa. 
Na cauda da classificação, 
Oliveirense e Gondomar 
estão mais longe dos lu-
gares de permanência, ao 
passo que o Boavista deu 
um salto que o deixa a 
quatro pontos da linha de 
água. 

“em 20 anos nunca vi uma
coisa assim” – Jorge Jesus
Corrosivo é o mínimo 

que se pode dizer 
sobre o discurso de Jorge 
Jesus. O técnico bracaren-
se começou por sublinhar 
que o “resultado não foi 
justo”, pois o “Braga foi 
superior ao Benfica em to-
dos os aspectos do jogo”. 
Depois vieram as críti-
cas. “Sofremos um golo 
com um fora-de-jogo de 
três metros. E, quando o 

cruzamento partiu, o Da-
vid Luiz já lá estava! É 
um posicionamento para 
tentar enganar árbitros 
auxiliares como este, que 
não percebe nada disto!” 
– atirou, garantindo que, 
“em 20 anos como trei-
nador”, nunca viu “uma 
coisa assim, como esta ar-
bitragem”: “No penálti do 
Luisão, não tenho dúvida. 
No do Katsouranis, que 

está a puxar o Alan, ain-
da dou o benefício da dú-
vida. Como tenho forças 
para continuar? Vou lutar 
como? Só se for na Plays-
tation! Hoje não deixaram 
o Braga chegar perto dos 
grandes!” Recordando ain-
da que o “penálti a favor 
do Benfica não existiu” e 
que houve “dois a favor 
do Braga que ficaram por 
marcar”.

CARlSBERG CUP
3ª FASE - JORNADA 2 - 14 DE JANEiRO DE 2009

Nacional vs Porto 11:00   
V.Setúbal vs Académica 13:00   

Belenenses vs V.Guimarães 13:30   
Benfica vs Olhanense 14:30   
Marítimo vs P. Ferreira 14:30   

Rio Ave vs Sporting 15:45 

3ª FASE - JORNADA 3 - 17 DE JANEiRO DE 2009

V.Setúbal vs Nacional 11:00
Marítimo vs Rio Ave 11:00

V.Guimarães vs Olhanense 11:00
Sporting vs P. Ferreira 14:15

3ª FASE - JORNADA 3 - 18 DE JANEiRO DE 2009

Benfica vs Belenenses 11:00   
Porto vs Académica 15:45   
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cristiano Ronaldo é o Melhor do Mundo fifa
Cristiano Ronaldo é o Melhor Joga-

dor do Mundo de 2008 (FIFA World 
Player Award). Esta segunda-feira, na 
Gala do organismo realizada na Opera 
House de Zurique (Suíça), o craque por-
tuguês superou toda a concorrência e re-

cebeu das mãos de Pelé o prémio indivi-
dual mais cobiçado por um futebolista.
Para o jogador do Manchester United, 

que era o franco favorito, a escolha do 
FIFA World Player é o culminar de uma 
época em que arrebatou todos os prin-

cipais prémios, com particular destaque 
para a Bola de Ouro da revista “France 
Football” e para o prémio da FIFpro (As-
sociação Mundial de Jogadores Profis-
sionais). O jogador português também 
conquistou a Bota de Ouro, como o me-

lhor marcador dos campeonatos nacio-
nais europeus.
É a segunda vez que um futebolista por-

tuguês arrebata o prémio de Melhor Jo-
gador do Mundo da FIFA, depois de Luís 
Figo, em 2001, ter recebido a mesma dis-

tinção.
Como já acontecera em 2007, o argenti-

no Lionel Messi, do Barcelona, terminou 
no segundo lugar, com o espanhol Fer-
nando Torres, do Liverpool, a completar 
o pódio dos melhores do ano passado. 

Kaká (vencedor da distinção em 2007) e 
Xavi eram os outros jogadores nomeados. 
A brasileira Marta também confirmou o 
seu favoritismo e, pela terceira vez, foi 
distinguida como a melhor jogadora de 
2008.

Na Gala da FIFA, outro português, Mad-
jer, recebeu a Bota de Ouro por ter sido o 
melhor marcador do último Campeonato 
do Mundo de futebol de praia.

Ronaldo em 2008 
Prémios individuais (10)
Melhor jogador da Liga inglesa; equipa 

do ano da Premier League; melhor mar-
cador da Liga inglesa; melhor jogador da 
Liga dos Campeões; melhor avançado da 
Liga dos Campeões; Bota de Ouro; Onze 
ideal FIFPro; jogador do ano FIFPro; 
Bola de Ouro; Jogador do ano para a re-
vista World Soccer. 
Títulos colectivos (3)
Premier League; Liga dos Campeões; 

Mundial de Clubes

COORDENADO POR jOãO MESQUITA




