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o planeta suspenso
Raul Mesquita
o meio-dia de ontem o planeta esteve suspenso, os olhos postos nos
televisores, assistindo à distância à ajuramentação do novo Presidente americano Barack Obama.
Nesse preciso momento, os almoços
arrefeceram em cima das mesas, os
cafés esperaram pacientemente para
serem ingeridos, as donas de casa puseram de lado os seus afazeres diários
e quedaram-se, como que hipnotizadas,
nas imagens transmitidas por centenas
de canais televisivos através do mundo.
O presidente cessante tinha recebido
momentos antes o presidente eleito,
numa pequena cerimónia de despedida
e deixou, como é costume, uma mensagem de boa sorte, no salão oval, dedicado ao novo presidente.
Nas alamedas circundantes ao Capitólio, já desde as primeiras horas da
manhã, o público se juntava aos milhares, ostentando as cores americanas e
arvorando a bandeira estrelada com um
sentido orgulho. Era um mar de gente.
A perder de vista. Mas nenhum dos presentes queria perder esta ocasião única
de participar, modestamente com a sua
presença, a este acontecimento, que
concretiza um sonho que muitos acalentavam há muito tempo. Eleger um
Presidente de raça negra ao posto mais
elevado da administração americana.
Fiel adepto do Presidente Abraham
Lincoln, Obama trará a uma América
onde invade a desilusão mas não o defectismo, uma nova esperança. Esta é
de resto a palavra-chave, a bandeira da
campanha presidencial que Obama levou a bom porto: a esperança.
Foram estas as suas palavras na ajuContinuação na página 2

A

portugal e espanha candidatam-se
à organização do Mundial de 2018
A
ngel Maria Villar, presidente da Federação Espanhola de Futebol, esteve na segunda-feira em Portugal para assinar a declaração conjunta de intenções
de Portugal e Espanha se candidatarem
à organização do Mundial de 2018 em
futebol e aproveitou a ocasião para abrir
desde já a campanha para a reeleição do
seu congénere Gilberto Madail à frente
da federação portuguesa. “Mudar de presidente ou mexer no resto da direcção
pode ser um erro”, repetiu várias vezes
um expansivo e bem disposto Villar. Madail, porém, continua a mostrar renitência face à possibilidade de cumprir mais

um mandato, embora admita participar
no esforço de candidatura. “Se entenderem que a minha presença é importante,
estarei disponível para a candidatura”,
afirmou.
Madail mantém que o actual será o seu
último mandato à frente da FPF, que terá
seis meses a partir da publicação oficial
do novo regime jurídico das federações
desportivas para desencadear um processo de eleições. Villar, que já é presidente da federação espanhola há 22 anos e
está nos principais órgãos da UEFA e da
FIFA,
reconhece
as vantagens da perseMosti Mondiale
2000
1 octobre 2008
verança
nos
corredores
da política do fuA Voz de Portugal

tebol mundial. “[Madail e eu] somos conhecidos em todo o Mundo, temos muitas
portas abertas... E esta batalha não vai ser
fácil. Portugal e Espanha são dois países
maravilhosos, que podem dar muito ao
Mundo, são dois futebóis importantes,
mas também há outras candidaturas muito fortes, já no terreno”, explicou o exfutebolista que hoje dirige a modalidade
em Espanha.
A assinatura da declaração de intenções,
que teve lugar no edifício-sede da FPF,
em Lisboa, foi o primeiro passo de uma
candidatura que a partir deste momento
Continuação na página 15
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A depressão - o lado mais negro da vida

AGENDA COMUNITÁRIA
FIM-DE-sEMANA DA LUSOFONIA

A Missão Santa Cruz, na semana da comunidade, e por ocasião do 25º
aniversário do Centro Comunitário, com a colaboração da U.T.L., organiza
o fim-de-semana da lusofonia, onde vão estar integrados vários países de
língua portuguesa. Teremos representações de Portugal, incluindo Açores
e Madeira, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e
Príncipe e com a possibilidade de haver ainda Timor. Haverá uma exposição, onde serão apresentadas moedas e selos dos vários países, artesanato, trajos regionais, e outros objectos que representarão cada um
dos países em quiosques devidamente identificados. Haverá também a
projecção de vídeos, especialmente dos aspectos turísticos e culturais. A
exposição, no Salão Nobre do Centro Comunitário, estará aberta a todo o
público, nos dias: 31 de Janeiro, das 10 H 15 às 18 horas, e no domingo,
dia 1 de Fevereiro, das 9h30 às 17 horas. Como se trata de uma ocasião
especial, em que vão estar reunidos os países de língua portuguesa, esta
será uma oportunidade para nos conhecermos melhor, para estreitar laços
de amizade e de criar união entre todos os que falam a língua de Camões.
Entrada livre e gratuita.

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
inéditas. Venha jantar e ouvir cantar Kelly M e todos os artistas convidados
no dia 31 de Janeiro de 2009, pelas 19h00 no Salão de Festas do Centro
Comunitário de Nossa Senhora de Fátima de Laval, no 1815 Rua Favreau,
Laval. Reserve já: 514-978-9667 ou 514-893-2299.

Visita da directora regional das
comunidades no C. C. santa Cruz

A Dra. Alzira Silva estará de passagem por Montreal no dia 25 de Janeiro,
às 15h30, no Salão Nobre do Centro Comunitário Santa Cruz, situado no
60, rua Rachel Oeste, para se despedir da Comunidade e apresentar a
nova Directora da Direcção Regional das Comunidades, Dra. Rita Dias.

Associação Portuguesa de Laval

Informa-se que a Assembleia-geral ordinária terá lugar no próximo domingo, dia 25, no salão comunitário, pelas 17h30. Existindo vagas a preencher
para o CA, poderá concorrer qualquer membro em regra que se inscreva
até às 17 horas do dia 23.

Núcleo do Québec da Liga dos
Combatentes Associação dos
Ex-combatentes Portugueses

Lei nº 3/2009 de 13 de Janeiro: Informamos todos os antigos combatentes, de que possuímos as informações respeitantes ao regulamento dos
efeitos jurídicos dos períodos de prestação de serviço militar de antigos
combatentes, para efeitos de atribuição dos benefícios previstos nas Leis
nºs 9/2002, de 11 de Fevereiro, e 21/2004, de 5 de Junho, constantes na
Lei agora entrada em vigor. Composta de 22 artigos, esta lei trata de todos os aspectos que tocam os antigos combatentes, por entre os quais
destacamos os relacionados com: Benefícios; Complemento especial de
pensão; Acréscimo vitalício de pensão; Suplemento especial de pensão;
Acumulação; Contagem do tempo de serviço etc. Os interessados poderão
contactar-nos para a CP 42027, succ. Jeanne-Mance, Montréal, H2W 2T3.
Se houver interesse, poderemos organizar uma reunião conjunta.

Centro Comunitário
do Espírito Santo de Anjou

Haverá a reunião anual da assembleia-geral no dia 25 de Janeiro 2009 às
15h00 (onde se realizarão as eleicões para a Direcção de 2009) na sede
do Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou.

Jantar do Grémio Literário

Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

A

nossa mente, às vezes e sem aviso prévio, preganos destas partidas: furta-nos a alegria e tira-nos a
vontade de continuar a viver. Sentimo-nos tristes, desânimo e sem forças para desempenhar as mais simples tarefas do dia-a-dia, como cuidar da nossa higiene pessoal
ou a perda de interesse por actividades que antes davam
prazer. Atormenta-nos uma profunda melancolia. Isolámo-nos. Desinteressa-nos a família e os amigos.
Quando estes sinais de desespero se apoderam do controlo mental do pensamento da pessoa, é altura, e sem
perder tempo, de procurar ajuda profissional - antes que
seja tarde.
Muitos casos de depressão são desencadeados por
acontecimentos negativos: luto, doença, separação,
perda de emprego, entre outros. Em Portugal, estimase que, todos os anos, um milhão de pacientes sofre da
doença, mas só um quarto chega aos cuidados médicos.
Muitos têm dificuldade em procurar ajuda profissional,
por temerem que possam vir a ser rotulados como “desequilibrados mentais”. Ainda está presente na mente das
pessoas, o estigma de que, ‘só vai ao psiquiatra quem
está doido’. Para o bem-estar de milhões de pessoas que
sofrem com esta doença, é tempo de acabar, de uma vez
por todas, com este tabu. Trata-se de uma doença como
qualquer outra: pensa-se que se deve a um desequilíbrio
químico ao nível do cérebro, e emocional. Os tratamentos passam por psicoterapia e/ou medicação. O importante é que o paciente dê o primeiro passo e procure
ajuda, reencontre o equilíbrio e bem-estar.

O planeta suspenso

O Presidente repetiu as palavras que lhe foram ditas
pelo presidente do Supremo Tribunal, John Roberts.
Praticamente todos os Presidentes prestaram juramento com a mão pousada sobre a Bíblia, porém Obama utilizou a de Abraham Lincoln, que aboliu a escravatura, e
foi a sua mulher, Michelle, quem segurou a Bíblia.
A promessa de um mundo melhor para os americanos,
foi a mensagem de esperança, de confiança, que Obama
manifestou nesta no discurso que proferiu após a cerimónia oficial como 44º Presidente dos Estados Unidos
da América. Boa sorte Presidente.
“God bless America”.

Jantar dos namorados

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

CORRECÇÃO
Por lapso, não mencionámos o nome do nosso colaborador Raul Mesquita,
no seu artigo da semana passada, “A Caixa tem 40 anos”.
As nossas desculpas pelo facto.

PENSAMENTO DA SEMANA
A desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas; a vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias.
Winston Churchill

Dia Mundial da Religião
1793. O rei de França Luís XVI foi executado em Paris, tendo morrido
decepado por meio de uma Guilhotina.
1808. A família real portuguesa chega ao Brasil. Fugindo às invasões napoleónicas, a família real portuguesa, acompanhada da respectiva corte,
chega ao Brasil.
1924. Morte de Lenine, em Moscovo, com uma hemorragia cerebral.
Transportado pela Alemanha da Suiça para a Rússia, no fim da Primeira
Guerra Mundial, dirigirá a tomada do poder do Partido Bolchevique, e a
destruição das instituições democráticas da República Russa. A sua morte
levará a uma luta pelo poder, pela a direcção da URSS, entre Trotsky e
Staline, que este último venceu, .
1976. Começo dos voos comerciais do avião supersónico Concorde. O avião
voava a uma velocidade duas vezes superior à velocidade do som (Mach 2).
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ramentação:
«Eu, Barack Hussein Obama, juro solenemente cumprir fielmente as funções de Presidente dos Estados
Unidos e, com todos os meios ao meu alcance, salvaguardar, proteger e defender a Constituição dos Estados
Unidos».

Participe na nossa primeira Tertulia de 2009. Traga os seus amigos e
venha ter uma noite agradável, com leitura de poemas, textos e música,
sexta-feira, 6 de Fevereiro de 2009, na Casa dos Açores do Ontário, 1136
College St., Toronto (College e Dufferin). O jantar, privilegiando a gastronomia açoriana, será servido às 19h00. Para mais informações, por favor
contactar: Idalina da Silva, 647.302.4607; Fátima Toste, 905.829.1549; Lalita Fialho, 416.532.1200.

EFEMÉRIDES - 21 de janeiro

Ansiedade e depressão. Uma pessoa com ansiedade
tem sintomas como nervosismo excessivo, dificuldade
em respirar, palpitações ou ritmo cardíaco acelerado,
náuseas, irritabilidade, insónias, problemas de concentração ou de memória e cansaço. Em geral, deve-se a
uma preocupação excessiva com algo (futuro, trabalho,
saúde, etc.) ou noutras situações mais graves.
O que caracteriza mais a depressão é, sobretudo, a tristeza persistente, sensação de vazio e perda de interesse
por actividades que davam prazer. Baixa auto-estima,
pessimismo e a sensação de que ninguém pode ajudar.
Se tem alguns dos sintomas aqui mencionados, os profissionais de saúde aconselham a consultar o médico de
família. Este poderá recomendar o tratamento adequado
ou encaminhar a pessoa para um psicólogo ou psiquiatra. Quando os sintomas apenas afectam uma parte do
quotidiano, diz-se que é uma depressão ligeira. Nestes
casos, o paciente tenta resolver o problema, melhorando
o seu estilo de vida (sono, exercício físico, alimentação,
etc.). Quando é mais grave aconselha-se medicação e
psicoterapia. Se os sinais de alarme,(pensamentos negativos recorrentes sobre o suicídio) perdurarem, é aconselhável ir ao médico de imediato. O tratamento deve
ser seguido com rigor. Para evitar as recaídas é importante não faltar às consultas regulares nem abandonar a
medicação. A depressão tem cura, mas leva o seu tempo. O apoio dos familiares e amigos é imprescindível.
Se conhece alguém nesta situação mostre-se compreensivo e paciente.

Promover Portugal custa 15 mil milhões

O

Governo aumentou cinco vezes, para 15 mil milhões
de euros, a verba para promoção turística de Portugal nos principais mercados. O Executivo aposta, assim,
numa colaboração estreita com os operadores turísticos
para colocarem Portugal no topo das prioridades, revelou
o secretário de Estado do Turismo. O objectivo é “concentrar recursos de uma forma mais directa” para chegar
mais rapidamente aos clientes e inverter a quebra de turistas que visitam Portugal, devido à crise internacional,
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Breves
PS e CDS alinham
estratégias políticas
O PS e o CDS/PP realizaram
este fim-de-semana congressos de alinhamento de estratégias para as eleições. No
caso do PS, o secretário-geral
José Sócrates apresentou a
sua moção de orientação política para o congresso, no fim
de Fevereiro. Sócrates aponta a meta da maioria absoluta
para as legislativas, propõe limitar as deduções fiscais dos
contribuintes com maiores
rendimentos em benefício da
classe média e dá abertura
ao casamento civil homossexual. Já o líder do CDS, Paulo
Portas, quer ser reeleito com
81% dos votos. “Vamos pedir
mais CDS porque queremos
menos impostos, menos criminalidade, menos pobreza e
menos atraso”, disse.
Chefe preso
em Barcelona
Salvatore Zazo, um dos
chefes da Camorra, a mafia napolitana, foi detido em
Barcelona, numa operação
conjunta da polícia italiana e
espanhola. Zazo, de 52 anos,
que estava incluído entre os
100 criminosos mais procurados em Itália, era o chefe do
clã “Mazzarella”, que geria as
actividades ilegais no centro
histórico de Nápoles. Segundo a polícia, Zazo geria
o tráfico de cocaína vindo da
Colômbia e a sua distribuição
por toda a Itália.
GÁS- O abastecimento de
gás à Europa através da
Ucrânia vai ser restabelecido depois de este país e a
Rússia terem chegado a um
acordo sobre um desconto
de 20% no preço.
JUROS
O Governo baixou a taxa de
juro mínima paga pelas empresas no programa PME Investe para 1,5%, metade do
valor anterior, anunciou Manuel Pinho.
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Cristo vivo substitui crucifixos “Portugal vai viver

A

substituição das imagens de Cristo
Crucificado por efígies de Cristo
ressuscitado de grandes dimensões nas
sete capelas e Igreja Matriz da freguesia
de Paialvo, no concelho de Tomar, poderá
ser uma situação única no mundo cristão
e o mote de uma grande controvérsia.
Há perto de dois anos, o Padre António
Jesus Escudeiro, então pároco na freguesia, tomou a iniciativa de substituir
as imagens e a ideia não foi até muito
contestada. A controvérsia surgiu foi em
torno do facto de
o padre retirar
por completo do
interior dos templos imagens do
Cristo na cruz.
Até pelo facto de
não serem conhecidas situações
análogas no país
ou em outro qualquer país.
Os paroquianos
insurgiram-se contra o padre que defendia publicamente que Cristo tinha estado
apenas três horas na cruz, três dias morto
e depois ressuscitou para a eternidade. “A
fé baseia-se na ressurreição, não acredito
em Cristo morto”, salientava o sacerdote
que dizia não poder apresentar uma mentira e por isso Cristo Crucificado não deveria estar exposto nos templos.
Os paroquianos defensores da crença
cristã da cruz como símbolo máximo da
salvação do mundo pela paixão e morte
de Cristo ficaram indignados. Mais do
que a introdução na igreja e capelas do
Cristo Ressuscitado, estava em causa
a retirada do Cristo Crucificado. “Uma
heresia”, consideravam alguns. “Uma
tradição da Igreja que sempre teve e continua a ter lugar de honra a imagem de
Cristo Crucificado”, realça o Bispo de
Santarém, D. Manuel Pelino Domingues.
António Escudeiro apenas permitia que
as imagens de Cristo na cruz estivessem
nos templos durante a Quaresma. Assim

foi entre o início do segundo trimestre de
2007 e o dia um de Janeiro de 2008, altura em que se retirou para um lar do Casa
do Povo da Freiria, Torres Vedras.
À paróquia chegou dias depois o Padre
Herlander Limão, também pároco da freguesia de S. Pedro no mesmo concelho.
E quando se posicionou para que tudo
voltásse ao normal, o novo padre encontrou entraves por parte da população que
entretanto tinha digerido a mensagem
de António Escudeiro e se identificava
agora com Cristo
Ressuscitado.
Na igreja Matriz da freguesia,
edificada em Carrazede, o novo
sacerdote conseguiu levar de
novo para o trono
do Altar-mor o
Cristo Crucificado. A imagem
do Cristo Ressuscitado foi colocada à direita do altar. A
decisão foi pacífica entre a população que
considera poder haver uma “saudável
convivência” entre ambas as imagens,
tal com entre tantas outras de santos que
existem na igreja. Em Curvanceiras é que
não há como convencer os paroquianos.
Que o Cristo Crucificado volte ao interior
da capela, sim. Mas que o ressuscitado
seja agora retirado do lugar de destaque
que tem ao centro por trás do altar, não.
Conceição Gaspar, de Curvanceiras diz
ter entendido a mensagem de António Escudeiro. “Cristo está vivo. Esta imagem
é linda, tem luz, vida e esperança. Sinto
este Cristo com uma figura e um olhar a
quem podemos pedir alguma coisa. Na
cruz representa dor e sofrimento.
Hoje o templo tem um alto relevo de
Cristo ressuscitado e um políptico que
representa a vida de Cristo no seu todo.
Cristo crucificado só é colocado no templo pelo Padre José Luís Borga durante as
celebrações religiosas.

um ano de deflação”

ortugal vai ter um ano de deflação em 2009, com os
preços a caírem 0,3%, prevêem os especialistas do
Economist Intelligence Unit (EIU), citados pelo “Sol”.
A deflação, caracterizada por uma queda generalizada
e continuada dos preços sem que haja aumento do consumo, leva ao adiamento de decisões de investimento e
de compras, provocando atrasos na economia. Assim,
os especialistas do grupo EUI estão ainda mais pessimistas que o Governo e esperam, mais do que a queda
da inflação, uma “deflação suave de 0,3 por cento para
o conjunto de 2009”. O EUI prevê também que o défice
do Estado deve subir para 4,5% e o PIB deverá cair para
-2%.

P

Criminalidade
aumentou em 2008

T

odo o tipo de criminalidade regitou um aumentou
em 2008, afirmou o secretário-geral do Sistema de
Segurança Interna, Mário Mendes.
Mário Mendes, que falava na cerimónia de posse do
secretário-geral adjunto do Sistema de Segurança Interna, Paulo Lucas, disse que ainda não há elementos
disponíveis para quantificar, mas avançou que toda a
criminalidade, incluindo a violenta e grave, aumentou.
Segundo o mesmo responsável, o relatório de Segurança Interna com dados do ano passado não será conhecido antes do final do mês de Fevereiro.

Ousadia em desfile de Moda

Virgem Maria
decotada choca Chile

U

m estilista chileno causou controvérsia naquele
país profundamente católico ao
usar modelos vestidas como a
Virgem Maria – mas com grandes decotes – para apresentar a
sua nova colecção. O estilista
Ricardo Oyarzun afirmou não
pretender chocar ninguém, mas
admitiu que a Virgem Maria
serviu de inspiração para as
suas criações.
O desfile foi avante apesar dos protestos da Igreja e das
várias ameaças recebidas pelo estilista.

LA VIOLENCE CONJUGALE EST INACCEPTABLE ET SOUVENT CRIMINELLE
NE GARDEZ PAS LE SILENCE. DEMANDEZ DE L’AIDE.

qu’est-ce que la violence conjugale ?
La violence conjugale s’exerce toujours dans le cadre d’une relation
amoureuse, actuelle ou passée. Elle se caractérise généralement
par une série d’actes répétitifs, depuis les coups superficiels
jusqu’aux blessures graves, en passant par l’agression sexuelle, la
violence psychologique, les menaces et les actes de domination
sur le plan économique. La violence conjugale ne résulte pas d’une
perte de contrôle : au contraire, cette forme de violence constitue
un moyen choisi pour dominer l’autre personne et affirmer son
pouvoir sur elle.
Le respect de l’intégrité physique des adultes et des enfants,
dans tous les milieux de vie, est garanti par la Charte des droits
et libertés de la personne. Ainsi, au travail, dans la famille et
partout ailleurs, chaque Québécoise et Québécois doit bénéficier
de ce droit, sans discrimination, qu’elle soit notamment fondée
sur la race, le sexe, la religion ou l’origine ethnique.
En 2007, 17 343 infractions ont été enregistrées par les corps policiers
pour des actes criminels commis dans un contexte conjugal.

faites conﬁance à la police,
elle est là pour vous protéger
En cas d’urgence, demandez l’aide de la police en composant
le 9-1-1. Les policières et les policiers sont formés pour protéger
les victimes de violence conjugale; ils vous écouteront et vous
mettront à l’abri, si nécessaire.

des ressources utiles
POUR LES VICTIMES
S.O.S. violence conjugale
en toute confidentialité : 1 800 363-9010
POUR LES CONJOINTS VIOLENTS
À cœur d’homme : 1 877 660-7799

t1MVTJFVST TFSWJDFT TPOU PòFSUT BVY WJDUJNFT EF WJPMFODF POUR LES VICTIMES, LES CONJOINTS VIOLENTS
DPOKVHBMF JOUFSWFOUJPO QTZDIPTPDJBMF  BDDPNQBHOFNFOU  ET LES ENFANTS EXPOSÉS
TFSWJDFEFUSBEVDUJPO FUD
Le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de votre
t"V2VÏCFD QMVTEFDFOUNBJTPOTEIÏCFSHFNFOUBDDVFJMMFOU localité offre une vaste gamme de services.
EFTGFNNFTWJDUJNFTEFWJPMFODFDPOKVHBMFFUMFVSTFOGBOUT www.msss.gouv.qc.ca/etablissements
Si vous décidez de quitter le domicile conjugal pour échapper à la
violence conjugale, n’ayez crainte, vous ne perdrez aucun de vos
droits : bien au contraire, la loi vous protégera. Si, par ailleurs, vous
êtes témoin d’actes criminels commis dans un contexte conjugal,
les services policiers traiteront généralement vos propos avec
grande discrétion.

LE PARRAINAGE
Si, au cours d’un processus de parrainage, le parrain change d’avis
quant au parrainage de son épouse ou époux, conjointe ou conjoint
de fait et cela, avant que la carte de résidente ou de résident permanent
ne soit délivrée, il existe des recours dont la victime de violence
conjugale pourra se prévaloir.

83 % des victimes étaient de sexe féminin et 17 % de sexe masculin.
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Bons meninos e maus rapazes
Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

N

ão é a primeira vez que tenho a oportunidade de falar nestes assuntos e
talvez tenha de tornar-me troglodita se
quiser evitar de assistir às derrapagens da
populaça. É que se tornou um hábito em
integristas de toda a espécie, de sem mostrarem a cara, desferirem violentíssimos
ataques àqueles que têm por bem informar, no verdadeiro sentido da palavra e na
transparência do conteúdo. O problema
manifesta-se quando a realidade incomoda, fazendo os falsos e pretensos poderosos
bandeirantes, muitas vezes analfabetos ou
pouco mais instruídos, enfadarem-se com
o tom da crítica ou do protesto. Então,
neste cinema de arruaceiros saltimbancos, fazem-se dois grupos distintos. Os
bons e os maus da fita. É evidente que os
bons são aqueles que põem nos píncaros
da apreciação, qualquer baboseira barata
desses obscuros representantes da cultura
de telenovelas. Os maus, digamos antes,
o mau, será quem põe preto no branco,
as mazelas que existem e não deveriam
existir e que não recua face a qualquer intimidação mesmo se por ricochete. Há, na
verdade, uma diferença abissal entre mim
e essa gente. Gente que recria um novo
conceito de justiça. Que não critica os
delinquentes, antes faz pagar o justo pelo
pecador. O importante para eles, é salvaguardar — por amizade ou compadrio —,
a imagem de quem transgride, escondendo-a dos olhares indiscretos e curiosos a
quererem aprofundar situações, que se
tornaram incontroláveis pelos diversos
abusos verificados.
Lamentavelmente já não existe o bom
Padre Américo que conseguiu, ao fim de
longos e proveitosos esforços, demonstrar pela educação dos jovens do internato, que não havia rapazes maus. Era tudo
boa gente. No seu tempo.
Só que os tempos mudaram. Muito. E por
debaixo de hipócritas capas de tolerância,
de “esforçados benevolatos” comunitários, escondem-se muitos e pouco claros
interesses, que utilizam a ingénua crença
popular como trampolim, para atingirem
os seus objectivos pessoais. Por vezes até
dilapidando o património português. Por
um sorriso, por uma promessa, por uma
“desinteressada” amizade que pode ser
útil para algum familiar… Daí a neces-

sidade de esclarecer devidamente os leitores, respeitando o código deontológico
jornalístico, realizando um trabalho prévio de pesquisa, ouvindo todas as partes
envolvidas e só depois, passar à escrita de
forma séria e isenta. E isto, nunca poderá
ser considerado como maldizer.
Anoto que uma parte das pessoas que
me acusam de “dizer mal”, conhecem
bem mal os problemas que abordam. E
não fossem certos desprezíveis esbirros
que se aplicam no desaparecimento dos
escritos explicativos, talvez essas pessoas
mudassem de opinião. Mas andam miseráveis à solta! É, parece, fruto em voga.
Sinal dos tempos. Se volto hoje a este
estafado tema é apenas porque aqui e ali
há salpicos de locuções que para mim se
tornam incompreensíveis.
Explico-me. Quando um pobre ignorante, a quem a Natureza não premiou
com um pouco de inteligência, procura,
por frustração ou criticável fanatismo,
com a sua acusação “dizer mal” ocultar
falsidades mais que provadas, poderei
dedicar-lhe uma certa condescendência.
É o “Perdoai-lhes Senhor que não sabem
o que dizem”. Porém, quando é proferida
por gente inteligente, com certa e confirmada formação, há qualquer coisa de irracional e de difícil aceitação. Porque a
crítica só poderá ser condenável quando
negativamente intencional. De contrário,
quando focaliza acções e atitudes constatadas, confirmadas e testemunhadas, deve
ser vista como um serviço— um bom serviço— à comunidade em que se agita, por
se tratar de informação, justa e comprovada. De nada serve esconder o lixo debaixo do tapete. Com ou sem fotografia a
poeira vai-se acumulando, acabando por
engrossar o estofo e fazer estrebuchar os
que o pisam. O timbre de um jornal que
se preze — e este é para muita gente uma
referência— é a de informar devidamente
os seus leitores. É para eles que existimos
e nos aplicamos na modéstia dos nossos
conhecimentos e capacidades. Não existimos para trocar a verdade das coisas por
qualquer hipócrita elogio de bons rapazes.
Verticalmente descrevemos a realidade.
Que gostem ou não.
Abdicamos assim da expressão:
“Bons meninos e maus rapazes”.

Grandes despesas e
défice importante
O
primeiro-ministro Stephen Harper
deu uma conferência de imprensa,
durante o qual deu uma ideia sobre o que
os Canadianos podem esperar do próximo orçamento, que será apresentado a 27
de Janeiro. O PM Harper anuncia que o
governo investirá na economia canadiana e aproveitará as baixas dos juros para
emprestar os fundos necessários para o
desenvolvimento.
O primeiro-ministro disse prever um
défice muito importante a curto prazo,
mas querer evitar uma falta a ganhar
permanente. Segundo “La Presse canadienne”, funcionários federais evocaram

a possibilidade dum défice de 40 biliões
de dólares, imputável sobretudo às medidas de reactivação da economia. Stephane Harper, diz que os meios escolhidos
para relançar a economia devem ter um
impacto imediato ou um benefício a longo prazo. Assim, deixou entender que a
ementa orçamental poderia incluir baixas
de imposto para a classe média, ainda
que a maioria das províncias, excepto
a Alberta, não é favorável a tal medida.
O primeiro-ministro afirma que a ajuda
à classe média deve fazer parte dos esforços de estimulação e de reactivação
económica.

Empréstimo ilimitado
para Vancouver
A

cidade de Vancouver terá à sua disposição todo o dinheiro que será
necessário para terminar a construção da
aldeia olímpica.
Na manhã do passado domingo, os deputados da Colômbia-Britânica adopta-

correm da desistência do emprestador de
fundos Fortress Investment, em Setembro passado.
Este último parou os pagamentos mensais dos custos da construção da aldeia
olímpica, que acusavam já um aumento

ram uma lei que permite à cidade de Vancouver pedir emprestado um montante
ilimitado, a fim de terminar a construção
da aldeia olímpica, construção que estava
ameaçada por falta de fundos. Recordemos que as dificuldades financeiras de-

de custo de 125 milhões de dólares. Consequentemente, o empresário responsável
dos trabalhos, Millenium Development,
anunciou que não está em condições de
prosseguir os trabalhos para além do mês
de Fevereiro.

Ofensiva contra a coalizão

O

governo minoritário conservador
de Stephen Harper e os partidos de
oposição na Câmara dos Comuns recomeçam com ferocidade uma batalha de
relações públicas. O Partido Conservador do Canadá (PCC) lançou uma série
de mensagens radiofónicas que atacam
a coalizão dos partidos Liberal e NeoDemocrata, apoiada pelo Bloco Quebequense. De acordo com o porta-voz do
Partido Conservador, Ryan Sparrow, as
mensagens tratam essencialmente sobre
o orçamento federal que será revelado
no dia 27 deste mês. A tónica, é colocada

sobre o facto de que a coalizão não deveria causar a queda do governo, durante o
voto sobre o orçamento. Em plena crise
política em Ottawa, em Novembro passado, o Partido Conservador tinha lançado
publicidades nas quais os conservadores
afirmavam que a coalizão, então dirigida
pelo chefe liberal Stéphane Dion, era ilegítima. Os sindicatos, que apoiam a coalizão, tinham replicado com a organização de manifestações em várias cidades,
e difundindo mensagens na rádio. Do seu
lado, o Partido Liberal e o NPD não replicaram.

Os Quebequenses sempre
grandes fumadores

D

epois de uma baixa constante no consumo dos produtos do tabaco, a percentagem de fumadores estagnou à 22%
no Quebeque nos últimos quatro anos,
segundo os mais recentes dados de Estatística Canadá. O Quebeque também é a
província onde os jovens com menos de
17 anos, estão mais expostos ao fumo secundário, em casa. Pelo menos, 17% das
crianças e jovens quebequenses encontram-se nesta situação. É quase o dobro

da média canadiana que se estabelece à
9%. Segundo os resultados do Inquérito
de vigilância do uso do tabaco no Canadá,
a percentagem de fumadores quebequenses a 22% é bem superior à da ColômbiaBritânica que conta 14% de fumadores e à
média canadiana que se estabelece à 19%.
Este desvio é ainda maior nos jovens adultos dos 20 aos 24 anos, que representam o
grupo mais consumidor de tabaco no Quebeque, com 32%.

ADQ: Simon-Pierre
Diamond nomeado DG

O

ex-deputado adequista Simon-Pierre Diamond foi nomeado DirectorGeral do partido Acção Democrática do
Quebeque. O presidente da ADQ, Mario
Charpentier, fez o anúncio, via comunicado. Simon-Pierre Diamond entrará oficialmente em função no próximo dia 1 de
Fevereiro. Sucede a André Beaudet, que
tinha anunciado a sua demissão pouco
depois da derrota encaixada pelo partido

nas eleições do dia 8 de Dezembro. Por
causa dessas eleições, o senhor Diamond
perdeu a sua sede no distrito MargueriteYouville, que ocupava desde Março de
2007. Monique Richard, do Partido quebequense, ocupa-a agora. O ex-deputado
é, desde Dezembro, presidente da Comissão da organização da ADQ. É igualmente presidente da Comissão juventude
do partido.
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gArAntiA do
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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
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514.739.2355
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514.270.2384
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101 du Mont Royal O.
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1637 boul. Daniel-Johnson
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Jovens enviam 235 mensagens por semana, revela estudo

Adolescentes viciados em SMS

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso. Amor: Poderá surgir uma nova amizade ou um novo relacionamento.
Saúde: A actividade laboral exige-lhe demasiado esforço físico ou mental. Durma mais para recuperar energias.
Dinheiro: Uma maior capacidade de resolução e gestão poderão conduzi-lo ao bom caminho.
Número da Sorte: 7 Números da Semana: 8, 5, 2, 10, 20, 3

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Tendência para romper definitivamente com uma situação que já há muito tempo lhe causava mau estar.
Saúde: Sentir-se-á mais enérgico se praticar desporto.
Dinheiro: Boas oportunidades de negócio.
Número da Sorte: 39
Números da Semana: 33, 6, 35, 37, 8, 5

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Será elogiado pela sua tolerância e
compreensão. vai ter momentos de grande felicidade, bem
merecidos porque muito se esforçou para o conseguir.
Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a semana.
Tenha algum cuidado com os seus olhos.
Dinheiro: Poderá receber uma quantia considerável de dinheiro.
Número da Sorte: 2 Números da Semana: 22, 25, 36, 24, 20, 3

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: Aprenda com os seus erros, de modo a não os
cometer segunda vez. Pense bem naquilo que quer para não
magoar os outros. Saúde: O cansaço tomará conta de si. A
actividade laboral exige-lhe demasiado esforço físico ou mental. Durma
mais para recuperar energias. Dinheiro: Seja mais determinado nos objectivos a que se propõe.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 11, 13, 19, 18, 14, 7

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Invista mais no seu relacionamento. Estará muito carente, procure ser mais optimista quanto ao seu futuro sentimental. Saúde: Semana indicada para se dedicar ao exercício físico. Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que tanto deseja e
merece. Período positivo para colocar em marcha projectos.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 1, 5, 9,7, 45, 42

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Terá a capacidade de perdoar o mal
que lhe fizeram. Poderá surgir uma nova amizade ou um
novo relacionamento. Saúde: Poderá sofrer de problemas
no estômago. Dinheiro: A sua opinião profissional será valorizada. Uma
maior capacidade de resolução e gestão poderão conduzi-lo ao bom caminho.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 44, 41, 10, 20, 30, 5

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Não espere que o amor vá ter consigo, procure ser você a distribuir
amor pelas pessoas que o rodeiam. Saúde: Evite ambientes
poluídos. Não esteja à espera de se sentir mal para ir ao médico, faça
um exame médico completo. Dinheiro: A sua situação financeira sofrerá
algumas alterações.
Número da Sorte: 53 Números da Semana: 7, 8, 9, 19, 29, 6

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado.
Amor: terá a força e a determinação necessárias para fazer
o que tem que ser. Seja mais compreensivo com o seu par.
Saúde: Modere os condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial.
Dinheiro: Período favorável ao desenvolvimento dos seus projectos.
Época favorável para pedidos de empréstimo, seja prudente.
Número da Sorte: 62 Números da Semana: 11, 23, 25, 4, 9, 7

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição,
Poder. Amor: Dê mais atenção à sua cara-metade. Ela precisa muito do seu ombro amigo. Saúde: Poderá sofrer um
grande descontrolo nervoso. Dinheiro: Atravessa um período em que tem que enfrentar alguns problemas de ordem económica. Os
problemas financeiros tirar-lhe-ão algumas noites de sono.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 8, 5, 2, 1, 14, 11

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: Visite um familiar que já não vê há algum
tempo. Saúde: Cuide da sua pele. A saúde é o espelho da
nossa alma, nunca se esqueça disso. Dinheiro: Grandes
mudanças a nível profissional. Tente controlar a impulsividade nos seus
gastos.
Número da Sorte: 15 Números da Semana: 6, 3, 36, 39, 38, 7

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Está preparado para enfrentar as novas emoções
que o esperam. Poderá ser injusto com a sua cara-metade,
cuidado. Saúde: Controle os níveis de açúcar existentes no
seu sangue. Dinheiro: Tendência para se exaltar sem razão com um colega de trabalho. Tente não andar muito tenso.
Número da Sorte: 1
Números da Semana: 20, 25, 14, 45, 6, 9

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Semana propícia a novos encontros amorosos.
Saúde: A sua boa disposição contagiará os que o rodeiam.
Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos.
Número da Sorte: 72
Números da Semana: 5, 2, 11, 19, 7, 8

“Não conseguia”. É assim que Leonor Silva, 18 anos
e utilizadora de telemóvel desde os 14, descreve como
seria o cenário de 24 horas sem o aparelho. E, claro, sem
direito a uma única mensagem escrita, um dos gestos
mais rotineiros do seu dia. Com um tarifário que lhe
permite usar semanalmente 1 500 vezes o serviço de
SMS gratuitamente, dentro da mesma rede, a estudante
do 12º ano envia entre 600 e 700 mensagens por semana, a amigos e conhecidos.
“Falam” sobre tudo, até partilham dicas para trabalhos
escolares. “Tenho uma colega que envia ainda mais que
eu. Já é um hábito. Mas também já fui mais dependente”, diz. Leonor não está isolada no que diz respeito ao
“vício” dos SMS. Em Maio de 2007, Pedro Quelhas
Brito, um professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, juntou 207 voluntários de quatro
escolas desta cidade, dividiu-os em dois grupos, préadolescentes de 11 e 12 anos e adolescentes de 15 e 16
anos e concluiu que os primeiros enviavam uma média
de 84,2 SMS por semana e os segundos, 235,6. Ao final
do mês, os mais velhos remetiam assim cerca de mil
mensagens.
“Entre as várias justificações, disseram-me que o fazem porque é mais barato, rápido, impessoal e podem
escrever com uma terminologia que entendem. Um ou
outro responderam que era útil para ‘bullying’”, recorda, acrescentando que estudos norte-americanos revelam que é o meio de comunicação mais usado pelos
jovens, “porque pais e professores não entendem como
funciona”. “É discreto e podem controlar o momento
em que enviam e respondem às mensagens”, diz.
14 mil SMS num mês
“Não sei explicar porque prefiro os SMS. Acho que é
mais íntimo que as chamadas”, justifica Leonor Silva.
Esta dependência dos SMS é potenciada pelos tarifários das operadoras, que oferecem mensagens escritas
de borla. E muitas vezes o limite é insuficiente. “Chega
a esgotar o plafond! E agora até já existe um serviço de
SMS a pagar no destinatário, que desconhecia”, diz Helena Silva, mãe de Leonor. A factura da jovem é unicamente composta por mensagens escritas. E mesmo com
acesso a chamadas de voz gratuitas, prefere “teclar”, o
que já consegue fazer de olhos fechados.
Dedos ainda mais rápidos teve uma rapariga norteamericana de 13 anos que, no último mês, enviou 14258
mensagens de texto. Quando o pai da jovem abriu a fac-

tura mensal, de 440 páginas e no valor de dois mil dólares, pensou que se tratasse de um engano da operadora.
Não era.
“Primeiro ri-me. Pensei: isto é de loucos. É impossível”, escreveu esta semana no seu blogue. Pegou numa
calculadora e descobriu que, descontando as horas de
sono, a sua filha, Reina, tinha escrito, em média, um

SMS a cada dois minutos. A estudante justificou o “disparate” com o tédio das férias de Natal e porque tinha
de responder aos amigos, que dispunham de tarifário
ilimitado de mensagens.
“É preocupante”
Nem só amigos constam, contudo, nas listas de contactos dos jovens. Tal como na internet, os SMS podem ser
usadas para comunicar com estranhos. Por isso, a psicóloga Teresa Paula Marques avisa que “cabe aos pais
a tarefa de informar acerca dos perigos das novas tecnologias, para não caírem na dependência ou assédio por
parte de desconhecidos”. Na sua opinião, “tudo o que é
excessivo cai no campo do patológico e a dependência
dos SMS não foge a essa regra”. “Se o jovem passa a
privilegiar o seu uso em detrimento dos contactos pessoais, acaba por não aprender a dar-se com os outros”,
defende.
Também para a psicóloga Susana Gonçalves, este
comportamento, que se pode tornar “compulsivo”, é
preocupante. Nas suas consultas, depara-se com pais
apreensivos por verem os filhos quase sempre agarrados
aos telemóveis. E também com casos de jovens em que
o vício interfere nos estudos. “Há crianças que não dormem sem o telemóvel ao lado, e se se esquecem dele, é
um drama”.
E porque o excesso de comunicação via SMS — ou
Messenger, frisa a psicóloga — pode promover o isolamento dos adolescentes e minar o desempenho escolar,
Susana Gonçalves aconselha os pais a “passarem tempo
de qualidade com os filhos e a aprenderem a comunicar”.
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Dólar recupera máximos de um mês face ao euro
Banco Santander Totta

A

o longo das últimas semanas, a taxa de câmbio do dólar face ao euro tem-se caracterizado por uma elevada
volatilidade, tendo testado mínimos de mais de 1.47 dólares (0.6803 euros por dólar) em Dezembro e máximos de
cerca de 1.31 dólares (0.76e euros por dólar) em meados
de Janeiro. Esta alteração de sentimento pelos investidores
tem decorrido do fluxo de notícias e dados económicos que
vão sendo divulgados e que resultam em diferentes cenários para a evolução das diferentes economias em 2009.
No final de 2008, a depreciação do dólar, que foi generalizada, teve que ver também com o repatriamento de fundos
com destino aos EUA, em que um dólar fraco resulta em
maiores ganhos para as empresas norte-americanas. Outro
factor bastante importante foi a forte descida das taxas de
juro de referência pela Reserva Federal dos EUA, para próximo de zero, em Dezembro passado e a assunção de uma
política monetária baseada na injecção de liquidez à economia. As perspectivas daqui resultantes de elevada emissão de dívida pública e de que o sistema financeiro norteamericano seria inundado de dólares (em sentido figurado),
afectaram também a procura de dólares pelos investidores.
Junte-se um fluxo de dados económicos bastante negativo,
com a deterioração pronunciada das condições no mercado
de trabalho, em que nos quatro últimos meses de 2008 os
EUA perderam 1.9 milhões de empregos. O ano de 2008
foi o pior ano para o mercado de trabalho desde o final da
Segunda Guerra Mundial, com a perda de 2.6 milhões de
empregos. Esta situação já teve impacto no consumo privado, com as famílias a reduzirem fortemente a sua despesa.
As vendas a retalho caíram fortemente no último mês do
ano, e no último trimestre de 2008 contraíram mais de 8%,
em termos anualizados. Em resultado, o consumo privado deve ter registado um dos piores trimestres das últimas
três décadas nos EUA. A esta evolução também não terá
sido alheia a contracção do crédito ao consumo, de forma
pronunciada, o que marca também uma alteração histórica
significativa e reflecte também o comportamento dos bancos, que estão a reduzir fortemente a concessão de crédito
ao sector privado. Este é um factor adicional a afectar a
economia, em especial ao nível do investimento, que se
vê condicionado não só pelas piores perspectivas económicas, como também pelo mais difícil acesso ao crédito,
em condições de custo muito mais elevado. A retracção do
investimento, além da construção, terá impactos adicionais
sobre o emprego.
De qualquer modo, o consenso de analistas já incorporou um cenário bastante negativo para o crescimento em
2009, em grande medida influenciado pelas estimativas
para os últimos 3 meses de 2008, que foram mais negativos do que o esperado. A inversão de tendência, em que o
dólar voltou a apreciar-se face ao euro, resulta do fluxo de
informação sobre a zona euro. Os dados de encomendas
industriais, bem como de produção industrial, registaram
uma forte contracção nos dois últimos meses do ano, reflectindo a maior desaceleração da economia mundial que
ocorreu após a falência do banco de investimento Lehman
Brothers, em Setembro. A redução das encomendas vai ter
impacto na produção nos próximos meses, e isso começa
a produzir efeitos ao nível do desemprego, que já começou a aumentar em alguns países, como na Alemanha. Este
é um importante factor de risco para o consumo privado,
com as famílias a poderem conter ainda mais a despesa,

após o maior foco que tiveram em poupança ao longo dos
últimos anos. Esta evolução desfavorável do desemprego
pode mesmo anular os efeitos positivos decorrentes da descida dos preços dos combustíveis e das taxas de juro, que
aumentam o rendimento disponível das famílias.Ainda que
os governos europeus tenham anunciado um plano de estímulo económico, o seu montante é menor do que os planos
aprovados e anunciados nos EUA, situando-se em redor de
2% do PIB. Adicionalmente, cada país definirá como implementará o plano a nível nacional, o que altera o impacto
que venha a ter sobre a economia. Como tal, a descida das
taxas de juro pelo Banco Central Europeu é uma realidade
e que se deve manter nos próximos meses. O consenso de

analistas vê o fim do ciclo em 1.5%, mas com riscos ainda enviesados em baixa. Apesar de todas estas medidas, a
recuperação da economia europeia poderá ser mais moderada, e como tal isso poderá manter o euro mais deprimido
face ao dólar durante os próximos meses. O consenso dos
analistas aponta para uma estabilização em redor dos actuais níveis até ao final de 2009, com o dólar em redor de
1.30 dólares por euro (0.769 euros por dólar). No entanto, a experiência recente aponta para a volatilidade deva
permanecer elevada. Neste contexto, quem tenha que fazer
transferências de divisas deveria fixar um nível médio de
taxa de câmbio que considere razoável e ir realizando essas
transferências de forma faseada ao longo do tempo.
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Mariza apresenta o seu novo CD em Montreal

ariza define o seu novo álbum, “Terra”, que saiu
em Junho, como “orgânico” e “acústico” com um
“ritmo contagiante”. A intérprete afirmou que neste disco “reinventa” a sua sonoridade: “Não é o meu disco
mais fadista mas não estou a fugir às raízes. É como
se eu tivesse um pé aqui na minha terra [Lisboa] e vou
dando a volta ao mundo e acabe por chegar à minha
terra”.
“Sete anos em que andei em sucessivos concertos pelo
mundo inteiro e absorvi coisas, músicas. Esta é a minha
verdade agora, a forma como vejo neste momento aquilo que nos últimos sete anos me aconteceu”, explicou.
“As raízes estão lá, não descuidei isso, estão lá os poetas, a língua portuguesa, a minha forma de cantar, a
guitarra portuguesa, a viola de fado do Diogo Clemente,
as proporções são portuguesas”, acrescentou. “Beijo de
saudade”, a morna de B. Leza que inclui no CD, canta-a
em português, cabendo o crioulo a Tito Paris que a interpreta consigo.
Apesar de saber crioulo, Mariza preferiu cantar em
português: “É o toque de fado, da minha terra”, justifica
a artista. Um “encontro de primos”, assim define a ligação entre o fado e a morna.
Referindo-se ao título do álbum, Mariza afirmou que
“foi escolhido no sentido em que Miguel Torga escreveu, “acabo sempre por vir dormir aqui, e a minha Terra
é esta, os meus pés estão na minha terra”, argumentou
a artista.

M

Ivan Lins, Horácio `El Negro` Hernández, Ivan `Melon`
Lewis, do próprio Javier Limón, e ainda Piraña, Dany
Noel e Bernardo Couto na guitarra portuguesa.
Entre os 14 temas encontram-se autores já habituais
nos álbuns de Mariza: Florbela Espanca, Tiago Machado, Mário Pacheco, Paulo de Carvalho, Paulo Abreu
Lima ou Rui Veloso.
“Já me deixou”, da dupla Max/Artur Ribeiro, de quem
Mariza já gravara “Vielas de Alfama”, foi o primeiro
tema escolhido e é o que abre o CD. De Paulo Carvalho
canta “Minh`alma”, que, segundo afirmou à Lusa, “é de
certa forma um tema biográfico”.
“Tem a ver comigo, que ando sempre à procura de
mim própria, para onde vou, o que faço aqui”, explicou. “Rosa branca” (José de Jesus Guimarães/Resende
Dias) foi um tema que de certa forma foi uma “oferta”.
“Passados dias o tema não me saía da cabeça, e comecei
por o cantar um pouco na brincadeira, e um dia o Limón
ouviu-o e achou que o devia gravar”. A sua história, ainda menina, na casa dos pais onde acontecia fado, e ela
escutava atrás da cortina, antes de se aventurar a cantar,
é contada no tema “Tasco da Mouraria” (Paulo Abreu
Lima/ Rui Veloso).
O triângulo da lusofonia - África/Brasil/Portugal - é
completado por si, Tito Paris e Ivan Lins, que assina o
tema “As guitarras”, em que toca piano.
Javier Limón escreveu para si “Pequenas verdades”,
que interpreta com Concha Buika.

o primeiro álbum, escolheu “Vozes do mar” que Diogo
Clemente musicou. Para a artista, “este é um poema sem
a habitual carga dramática da poetisa”.
Dois outros poetas escolhidos foram Pedro Homem de
Melo (“Fronteira”, que Mário Pacheco musicou) e David Mourão-Ferreira (“Recurso”).
O poema “Recurso” viu-o pela primeira vez manuscrito entre material cedido para consulta pela gestora do
Museu do Fado, Sara Pereira, quando naquele espaço se
realizou uma exposição dedicada ao poeta.
“Gostei tanto que telefonei ao Tiago Machado e pedilhe que o musicasse. Resultou como o mais fado, fado,
que canto apenas à guitarra, viola e viola-baixo, pois
não precisa mais nada”, disse.
Machado acompanha-a desde o primeiro álbum é o
responsável por temas como “Ó gente da minha terra”
(de Amália Rodrigues), “Os anéis do meu cabelo” (de
António Botto), ou “Caravelas” (de Florbela Espanca).
O álbum foi realizado em sete meses, o tempo considerado por Mariza “necessário” para fazer “todo o trabalho de pesquisa de poemas e conversas com Limón e os
autores” que são já seus amigos.Para Mariza “os temas
escritos pelo Rui Veloso, Paulo de Carvalho, Fernando
Tordo ou o Paulo Abreu Lima, ganham mais” porque a
conhecem e sabem a sua forma de cantar.
“Terra” que abre um novo ciclo da artista, detentora já
de um BBC World Music Award, surge com uma nova
equipa de músicos.

“Alma do vento” é uma música do guitarrista de Sting,
Dominic Miller, que aliás participa em três temas do álbum.
“Eu pedi ao Diogo Clemente que me escrevesse algo
relacionado com o vento, pois aquela música soava-me
a vento”, explicou a intérprete.
Uma das suas primeiras escolhas foi “Alfama” (José
Carlos Ary dos Santos/Alan Oulman), uma criação de
Amália Rodrigues.
De Florbela Espanca, poetisa que a acompanha desde

“Eu necessitava de mudança, tinham passado sete anos,
estava a fechar um ciclo, tinha de abrir outro e precisava
de uma energia nova”, explicou. Com Mariza estão agora os músicos Ângelo Freire (guitarra portuguesa), Diogo Clemente (viola), Marino de Freitas (viola-baixo),
João Pedro Ruela e Vicki (percussões).
“Terra” foi gravado na Casa Limón e é editado pela
EMI Music. Mariza estará em Montreal, domingo
15 de Fevereiro, na sala Wilfrid Pelletier da Placedes-Arts, às 20 horas.

Foto de Isabel Pinto

Quanto ao produtor do álbum, o espanhol Javier Limón, Mariza definiu-o como “um encontro de amigos,
interessante e muito enriquecedor pois ele é muito sensível às músicas do mundo, além de flamenco foi produtor de Alicia Keys e dos Fugees”.
Dos 30 temas inicialmente seleccionados, Mariza, e
Limón, acabaram por escolher 14, que constituem o álbum.
Além de Tito Paris, o álbum conta com as participações de Concha Buika, Chucho Valdes, Dominic Miller,
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Mulher marcante...
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

N

o Centro Comunitário do Divino Espírito Santo de Anjou, teve lugar sábado à noite, 17
de Janeiro, o lançamento de mais
um livro “Palavras do Coração”
da grande poetisa comunitária de
Montreal, Adelaide Ramos Vilela. Natural de S. Jorge da Beira, Covilhã, desde muito
nova que sempre se interessou pelas letras. Adelaide
licenciou-se em Comunicações pela Universidade de
Montreal, e tem participado em inúmeros jornais daqui
e dali, em vários programas televisivos, conferências e
palestras.
“Os Meus Versos Meninos”, “Versos do meu Jardim”,
“Versos e Universos”, “Portugal à Janela”, “Cantares de
Adelaide”, “Cantares de Adelaide – segunda edição”,
são livros que Adelaide publicou ao longo dos últimos
anos assim como alguns livros de Antologia. “Palavras
do Coração” é a ultima obra que nos apresenta em Espanhol, cuja tradução em Português está para breve.
O serão começou com o corte da fita
por Karine Vilela e Joe Puga, e a exposição de fotografias “Imagens de
Alma Lusitana” foi-nos apresentada.
Seguiu-se o jantar-convívio e logo
de seguida procedeu-se com algumas
mensagens que lhe foram enviadas e
lidas por alguns presentes. Adelaide
encontrava-se rodeada de familiares
e amigos que, em noite gélida, preferiram estar em convívio e união com
a poetisa. O Professor Joaquim Eusébio fez a apresentação do livro em Português e o Dr. Frederico Martins
fê-lo em Espanhol, língua que Adelaide aprendeu e domina lindamente. “Palavras do Coração”, é um peque-

Fotos de José Rodrigues

no livro dedicado à família Vargas do Peru, pela qual
Adelaide tem nobres sentimentos de gratidão que nunca
esquecerá. Aprendi a respeitar esta poetisa, não só como
expoente literário, mas – e acima de tudo – como ser humano, passível de acertos, erros, enganos, desenganos
e o humanismo dela. Esta noite foi dedicada ao nosso
grande amigo Fernando André, um grande poeta que fez
parte integrante da nossa comunidade, mas que Alguém
o chamou a viver noutros lados e não no nosso meio.
Um poema dele foi declamado pela própria Adelaide.
Há também dois grandes poetas que, por motivo de saúde, não puderam estar presentes neste sarau, e são António Vallacorba e Amélia Oliveira Vaz. A parte musical
esteve a cargo do inconfundível Jimmy Faria e o cantor
convidado foi Joe Puga. No ar ficou a promessa de que
Joe irá talvez no mês de Abril lançar um novo trabalho
discográfico.
Ser poeta é fazer com as palavras uma gostosa brincadeira, é saber encantar almas, iludir quem lê por algum
tempo, sem causar contratempo. É dar certeza do caminho, é saber ser razão, sem razão de ser. Ser poeta é
fazer como o palhaço, que de cara pintada não mostra
a sua realidade, é fazer sorrir, encantar e despertar fantasias em felicidade... Para o ser Poeta, tem apenas que
se ser poeta... Ser poeta é ir longe, sonhar. É ir lá onde o
sol se esconde, é sentir no grão de areia, o mar, delirar e
com o vento viajar, velejar por céus e mares, é navegar.
Este lançamento do livro “Palavras do Coração” e a
exposição de fotografias deu-nos a conhecer a simplicidade da pessoa e a grandeza da alma desta mulher que
eu comparo com Vasco da Gama.
A poesia poderá espelhar a alma do poeta, o seu talento
“poetal”. Muitas vezes, expõe a sua alma, outras, o poeta usa a sua inspiração. Ao sabor do vento, a Adelaide
caminha nessa estrada onde lhe desejo muito sucesso. A

vida é bela e devemos aproveitar tudo o que estiver ao
nosso alcance. Ter objectivos, lutar por eles, ter o perfeito conhecimento das nossas possibilidade e saber até
onde podemos chegar, é importantíssimo e é isso que a
Adelaide tem vindo a fazer, e a melhor prova foi no dia

5 de Dezembro de 2007, quando a “Casa do Poeta Peruano” lhe atribuiu o título de Membro de Honra e ofereceu-lhe a medalha de ouro pela paixão com que abraça
as artes e as letras. Nessa altura foi-lhe ainda realçado a
sua maneira de soldar pontes de entendimento entre os
povos do mundo. Na sede de Tumbes e no primeiro festival Internacional de Poesia, Rigoberto Meza Chunga
homenageou igualmente a poetisa pela sua participação
e enriquecimento cultural naquele encontro de letras e
artes plásticas.
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20 de Janeiro de 2009
1 euro = caD 1.640100
uRGÊncias
e seRviÇos pÚBlicos

DENTISTAS

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

4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

DR. THUY TRAN

associaÇÕes e cluBes
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc
514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Comunidade Angolana de Montreal
514.544.7392
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Folc.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
Folc. Português de Mtl.
514.739.9322
Rancho Folc. Verde Minho 514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

iGReJas
Missão Santa Cruz
Missão Nª Sª de Fátima

514.844.1011
450.687.4035

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE
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
514.484.3795

MERCEARIA
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

681 Jarry Est

514.273.9638

Me. ÉLIZABETH DA SILVA

4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.
450.663.3743

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

OURIVESARIAS

514.844.3054

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

CONFORT
LATINO

LISBOA

355 Rachel Est

BOUTIQUES

PADARIAS

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES
514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS
514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

514.272.0362

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

514.288.2082

CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

514.987.0080

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

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

533 Gounod

RESTAURANTES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

PADARIA LAJEUNESSE

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

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

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
4231, boul. st-laurent, montreal
514.277.7778
www.memoria.ca
eduino martins

O serviço fúnebre decorreu segunda-feira, 19 de Janeiro de 2009, após
missa de corpo presente, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval. Os
seus restos mortais serão sepultados no Cemitério Notre-Dame-desNeiges.
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.

O serviço fúnebre decorreu sábado, 17 de Janeiro de 2009, após missa
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério Le
Repos St-François d’Assise.
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.

†

José da silva cachão
1934 - 2009

Faleceu em Laval, no dia 8 de Janeiro de 2009,
com 74 anos de idade, José da Silva Cachão.
Deixa na dor a sua cônjuge, Gabrielle Luche, seus
filhos Francisco (Cristina), Lisianne (Manuel),
Luis-Filipe (Hélène), Nathalie (Marc), Sylvie; seus
onze netos Patrice, Nicolas, Marcia, Carolina,
Christina, Stéphanie, Daniel, Émilie, Gabriel, Léo
e Tony; suas três irmãs, assim como muitos outros
familiares e amigos.
Segundo a sua vontade, não foi exposto. A
sua memória será honrada durante uma missa que marcará o seu 75º
aniversário de nascimento, na Igreja Santa Cruz, amanhã, quinta-feira 22
de Janeiro de 2009, às 18h30.
A família vem por este meio agradecer os seus familiares e amigos, pelos
testemunhos de amizade e de simpatias que lhes manifestaram. A todos
um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

CANTINhO DA POEsIA

caravela

Como é linda, como é bela!
Esta nova caravela
Que se vai lançar ao mar
Vai por terra navegando
Com o José Manuel no comando
E a Augusta a pilotar
Vão rasgar o mar profundo
Mostrando novos pratos ao Mundo

Singrando sempre a remar
À procura de passageiros
Eles querem ser os primeiros
Ao Oceano chegar

Sua rota está marcada
Com a ementa assinalada
Prontos a navegar
Contra marés e vento
Eles seguem no pensamento
De um novo porto alcançar

Como grandes navegadores
Estes novos restauradores
Navegam de forma integral
Provando a todo o Mundo
Que não é só, no mar profundo
Que navega Portugal
José da conceição

avareza

Nunca vê o avarento
Nos outros um seu irmão
Tem falta de sentimento
E de humana compaixão.

Esta injusta indiferença
Que não faz nenhum sentido
É quase como doença
Sem remédio conhecido.

Vive bem e com fartura
Em opulenta riqueza
Mas não sente a desventura
De quem não tem pão na mesa.

Quem tem a barriga cheia
E muitos banquetes come
Quase nunca liga meia
Aos pobres que passam fome.

Há muitos necessitados
Que mendigam com tristeza
Quantas vezes confrontados
P’la pertinaz avareza.

O avarento egoísta
Na vida não tem amigos
Nada tem de altruísta
É mais pobre que os mendigos !...
Euclides Cavaco

Dor pungente
Amo-te querida, com este amor louco!
Amo a paixão que em meu peito mora,
Mora comigo devorando todo o peito,
Chegando a ferir-me a alma agora.
Sabes, querida, como dói o amor,
Quando o amor é sincero, puro e leal,
A gente sofre por alguém que ama,
Nunca pensando em lhe desejar mal.
Mas sinto prazer nesta dor pungente,
Que me dói tanto, mas me faz feliz,
Porque eu amo a mulher mais bela!
Não só do meu estado, mas do meu país.

colABore
com o nosso
JornAl

José de sousa

Faleceu em Montreal, no dia 14 de Janeiro de
2009, com 87 anos de idade, José de Sousa,
natural de Almancil, Loulé, Portugal, viúvo de
Gertrudes Diogo.
Deixa na dor a sua filha Maria João Neves; seus
netos Gonçalo (Geneviève Dupras), Jacqueline
(Jeffrey Beirnes), Catherine (Luís Ramos); seu
bisneto Miguel Beirnes; sua irmã, assim como
outros familiares e amigos.

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

†

Faleceu em Montreal, no dia 11 de Janeiro de
2009, com 46 anos de idade, Nuno Gualberto
Cabral da Costa, filho dos já falecidos Domingos
da Costa, natural da Achadinha, São Miguel,
Açores, e Normenia Cabral, natural da Povoação,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor a sua irmã Branca Maria, tios e tias,
primos e primas, assim como outros familiares e
amigos.

FARMÁCIAS

SÁ & FILHOS

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

DISCOS/LIVROS

nuno gualberto cabral da costa

Quando se ama verdadeiramente,
Não se vê mulher mais linda...
...Do que a mulher amada!
E é por isso que eu te digo querida,
Que desejava, que por mim fosses apaixonada.
Teu corpo lindo, teus cabelos loiros...
Teus olhos castanhos te enchem de luz,
A mesma luz que ilumina teu caminho,
Gostaria que por ela o meu fosse iluminado...
Porque somente assim eu saberia!
Que estaria sempre feliz ao teu lado.
Vivaldo Terres

†

Armanda da Ponte

Faleceu em Montreal, no dia 17 de Janeiro de
2009, com 86 anos de idade, Armanda da Ponte,
natural da Fajã de Baixo, São Miguel, Açores,
Portugal, viúva de Manuel de Paiva Melo.
Deixa na dor a sua filha Maria Manuela (Manuel
Jacinto); seus netos Maria Cremilde, António
Manuel (Helena Martins), Susy (Laudelino
Martins); seus bisnetos Kevin, Katelyne, Natacha,
Erik, Alexia, Evan, Marisa e Noa, assim como
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
1111 laurier o., outremont
514.277.7778
www.memoria.ca
eduino martins
O serviço fúnebre decorreu ontem, terça-feira, 20 de Janeiro de 2009,
após missa de corpo presente, 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 sexta-feira, 23 de Janeiro de
2009, 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.

†

José sebastião nunes Ferreira

Faleceu em Montreal, no dia 19 de Janeiro de
2009, com 63 anos de idade, José Sebastião
Nunes Ferreira, natural de Moitas-Venda,
Alcanena, Portugal, esposo de Maria Amélia
Gertrudes Vala.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos Carlos
Manuel (Suzana Veloso), Emanuel e Nidia; sua
neta Clara; seus irmãos (ãs) Joaquim (Maria
Antónia), Maria Helena (Francisco), João (Maria
Helena Neves), Carlos (Helena Roias), cunhados
(as), sobrinhos (as), 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
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 21 de Janeiro de 2009, das 14h às
22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira, dia 22, às 10h, na Igreja
Santa Cruz. O seu corpo será trasladado para o Cemitério de MoitasVenda, Alcanena, com serviço fúnebre sábado, dia 24 de Janeiro.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia
em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 25 de Janeiro, pelas
11h30, 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.

†

José Pedro lopes

Faleceu em Montreal, no dia 18 de Janeiro de
2009, com 78 anos de idade, José Pedro Lopes,
natural de São Braz, São Miguel, Açores, esposo
de Gilda Arruda de Sousa.
Deixa na dor a sua esposa, seu filho José
Francisco (Linda Moreira), suas filhas Maria
Gorette (José Moniz) e Fátima; seus netos Philipe,
Jonathan, Felicia e Jessica; seu irmão Agostinho;
cunhados (as), sobrinhos (as), 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
O serviço fúnebre tem lugar hoje, quarta-feira 21 de Janeiro de 2009 às
10h, na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar no Cemitério Notre-Dame-desNeiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia
em sufrágio pela sua alma, que se realiza sábado, 24 de Janeiro de 2009,
pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado
for insuﬁciente, o anúncio será cortado para reﬂectir o montante do pagamento.

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

eMpReGos

eMpReGos

venDe-se

operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. tempo inteiro.
(514) 820-5247

senhora para limpeza de casa.
segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h.
inglês não necessário
514.735.9366
Homem para limpeza. Noites e finsde-semana. 514.585.3774
Restaurante Caravela procura cozinheiro (a) para cozinha portuguesa.
Tempo inteiro ou parcial.
514 658-3089

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

les entrepreneurs Bucaro inc.
Empresa em plena expansão procura instalador de “pavé-uni”, com
um mínimo de 5 anos de experiência. Também procuramos jornaleiro
com 3 anos de experiência. Salário
conforme qualificações. Muitas regalias.
514-325-7729
A companhia TreePack, oficina de
madeira, procura empregado para
cortar madeira e montar caixas.
514-337-1282
senhora para trabalhos domésticos e para cuidar de
jovem com deficiência. Das
15h30 às 19h30 e alguns sábados.
Próximo de ste-thérèse
514.262.5608

4231-b, boul. st-laurent
montréal (Québec) H2W 1Z4
tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

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

Pessoa dinâmica, para limpeza, em
Montreal, na zona NDG. Ter experiência de limpar casas.
514-499-0848

aRRenDa-se
Senhora arrenda quarto, para senhor 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

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
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)
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CÓDIGO POSTAL

Todos os classiﬁcados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente.
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*Taxas não incluídas. Preço por publicação.

RenovaÇÕes

514 571-1924

astRÓloGo afRicano aiDaRa

viDente
linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. resolve os
seus problemas sem voodoo.
rosa 514 278.3956

seRviÇos

renovações – cimento
Pintura – cerâmica
especialidade: casas de banho
garantia escrita
Avaliação gratuita
carlos catarino
514.569.2516

Problemas com o seu
computador?
514-299-2966

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

colABore
com
o nosso
JornAl

oPerAdores de
mÁQuinA de costurA
Precisamos de costureiros
com experiência de máquinas
de costura industriais.
turno de tarde: 16h à meia-noite.
salário: $9.50 a $20.00 por hora.
candidatar-se, das 8h às 14h no:
Airbase services inc.,
6035 côte-de-liesse, Ville st-laurent

tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755
Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio,
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males ﬂuidos
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com
Talismãs fortíssimos para todos os fins! Considerado um dos
melhores Profissionais no Canadá e estrangeiro, consultado
M. Amine colegas devido às minhas previsões serem exacpor vários
4 fois: 10, 17 et 29 décembre 2008
tas e payé
os $100,
tratamentos
eficazes.
Falo Português.
7 janvier 2009

AMINE

cAsA dos milAgres – AmorologistA
grAnde Vidente médium comPetente
Inegavelmente o homem mais eficaz no seu domínio. Especialista sobredotado para o regresso da pessoa amada,
mesmo os casos mais desesperados. Conquista sentimental, especialista do regresso se ele ou ela partir, regresso
imediato, oração para a fecundidade, complexos ou timidez;
sorte nos jogos, negócios, exames e amor, venda, dificuldades financeiras, sucesso, … Reconciliação obrigatória e
rápida, mesmo os casos urgentes. Resultado garantido a
100%.
Pague depois dos resultados. Falo Francês e Inglês.
Sr Sidaty
paid for 4 times - Nov. 5, 12, 19, 26,2008
paid 4 times - Dec. 3, 10, 17, 29 2008

514.264.0502

sr sidAty

GRANDE VIDENTE MÉDIUM AFRICANO

Paysagiste DLR Inc. Uma companhia de renome,
situada da margem sul de Montreal procura
pessoa para colocar “pavé-uni”, muros. Deve
ter experiência (mínimo 5 anos). O candidato
ideal encarregar-se-ia de uma equipa e deverá
executar trabalhos a partir de um plano. Muito
bom salário (segundo experiência).
Falar Francês ou Inglês.
Contactar Frank ou Anabelle: 450 444-3433
Ou enviar C.V. por e-mail:
paysagistedlr@bellnet.ca

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

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

514-572-2992
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ANEDOTAs DE lOIRAs
num autocarro de 2 andares iam as morenas em baixo e as loiras em
cima. As morenas iam na maior festa enquanto no andar das loiras
não se ouvia um pio. então diz uma morena para a outra: - olha lá!
Vai lá ver o que é que se passa com as loiras! ela subiu ao primeiro
andar e viu as loiras todas agarradas umas às outras a tremer, então
ela pergunta a uma loira: - olha lá, o que é que se passa, porque é
que estão tão caladas? - Pois! Vocês têm condutor, nós não!
Que se diz de uma loura que pintou o cabelo?
Implantação de inteligência artificial!!!
“Porque as loiras ficam felizes quando terminam um quebra-cabeças
em 6 meses?”
- Porque na caixa esta escrito: “de 2 a 4 anos”.
uma loira estava a ter lições de golfe, que estavam a correr muito
mal e continuava a mandar a bola para as árvores ou apenas batia
na relva com o taco. O instrutor estava já desesperado e finalmente
disse: “Acho que o problema é como agarra o taco, devia agarrá-lo
mais levemente e gentilmente, imagine que o taco é o coiso de um
homem.” A loura pensou nisto por um instante, pegou no taco e deu
na bola de golfe, esta voou lindamente até ao “green” e rolou até
ao buraco. O instrutor ficou petrificado e exclamou: “Essa foi uma
tacada genial! Agora, da próxima vez, agarre no taco com as mãos e
não com a boca.”

PAlAvRAs CRUzADAs

bOCA DO INFERNO

circunspecção de mau gosto
Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

J

ulgo que a opinião da directora da DREN, Margarida Moreira, segundo a qual a ameaça
a uma professora com uma arma
de plástico foi uma brincadeira
de mau gosto, é uma brincadeira
de mau gosto. Mais uma vez se
prova que a crítica de cinema é
extremamente subjectiva. Eu também vi o filme no YouTube e não dei pela brincadeira de mau gosto. Vi dois ou
três encapuzados rodearem uma professora e, enquanto
um ergue os punhos e saltita junto dela, imitando um
pugilista em combate, outro aponta-lhe uma arma e pergunta: «E agora, vai dar-me positiva ou não?» Na qualidade de apreciador de brincadeiras de mau gosto, fiquei
bastante desapontado por não ter detectado esta antes da
ajuda de Margarida Moreira.
Vejo-me então forçado a dizer, em defesa das brincadeiras de mau gosto, que, no meu entendimento, as brincadeiras de mau gosto têm duas características encantadoras: primeiro, são brincadeiras; segundo, são de mau
gosto. Brincar é saudável, e o mau gosto tem sido muito
subvalorizado. No entanto, aquilo que o filme captado
na escola do Cerco mostra aproxima-se mais do crime
do que da brincadeira. E os crimes, pensava eu, não são

de bom-gosto nem de mau gosto. Para mim, estavam
um pouco para além disso – o que é, aliás, uma das
características encantadoras dos crimes. Se, como diz
Margarida Moreira, o que se vê no vídeo se enquadra
no âmbito da brincadeira de mau gosto, creio que acaba
de se abrir todo um novo domínio de actividade para
milhares de brincalhões que, até hoje, estavam convencidos, tal como eu, que o resultado de uma brincadeira é
ligeiramente diferente do efeito que puxar de uma arma,
mesmo falsa, no Bairro do Cerco, produz.
O mais interessante é que Margarida Moreira, a mesma que agora vê uma brincadeira de mau gosto no que
mais parece ser um delito, é a mesma que viu um delito
no que mais parecia ser uma brincadeira de mau gosto.
Trata-se da mesma directora que suspendeu o professor
Fernando Charrua por, numa conversa privada, ele ter
feito um comentário desagradável, ou até insultuoso,
sobre o primeiro-ministro. Ora, eu não me dou com ninguém que tenha apontado uma arma de plástico a um
professor, mas quase toda a gente que conheço já fez
comentários desagradáveis, ou até insultuosos, sobre o
primeiro-ministro. Se os primeiros são os brincalhões e
os segundos os delinquentes, está claro que preciso de
arranjar urgentemente novos amigos.

portugal: Direitos legais da
maternidade e paternidade (cont. do artigo anterior)
António A. Archer Leite

jornal@avozdeportugal.com
HoriZontAis:

1.Hidropisia abdominal. Mulher feia e velha. 2. Contr. da prep. de
com o art. def. a. Ingénuo. Medicina (abrev.). 3. Planta amomácea.
Preposição (abrev.). O espaço aéreo. 4. Flor da roseira. Mensageiro (fig.). 5. Caminhar. Níquel (s.q.). Carabina. 6. Convocação. 7.
Espécie de feijão (Moçambique). A si mesmo. Senhor (abrev.). 8.
Género das liliáceas muito cultivado nos jardins. Interj. empregada
para afugentar gatos. 9. Aprovado (abrev.). Trata por tu. Substância gelatinosa formada pela coagulação de soluções coloidais. 10.
Letra grega, correspondente ao T. Papão. Interj., designativa de
surpresa, chamamento. 11. Ruge. Instrumento para cavar a terra.
VerticAis:
1. Cauterizar a fogo. Variedade de porco doméstico. 2. Paladar.
Dar marradas em. 3. Carta de jogar. Óxido ou hidróxido de cálcio.
Antiga cidade da Mesopotâmia. 4. Pref. de negação. Ilegalidade. 5.
Transportes Aéreos Portugueses. Não apto. 6. Terreiro. Apogeu.
7. Entre os antigos Romanos, festas celebradas em Fevereiro, em
honra dos mortos ou dos deuses manes. Ácido ribonucleico. 8.
Fracções. Pref. que exprime a ideia de separação, afastamento.
9. A unidade. Alúmen. Prata (s.q.). 10. Patuscada à noite. Genica
(fig.). 11. Terreiro em frente ou à volta da igreja. Grade sobre a
qual se acende o carvão nos fogareiros e fornalhas.

sUDOKU

Dispensa diária para amamentação
A mãe tem direito a 2 períodos
distintos de 1 hora cada um, por
dia de trabalho enquanto amamentar.
Para o efeito deverá comunicar
à entidade empregadora com 10 dias de antecedência,
acompanhada de declaração médica. Tem direito ao
subsídio de refeição. A remuneração é integralmente suportada pela empresa ou serviço.
Dispensa diária para aleitação
Aplica-se o mesmo regime da dispensa para amamentação, com duas excepções: pode ser gozada pela mãe
ou pelo pai e apenas até a criança completar um ano
de idade. A comunicação à entidade empregadora deve
mencionar a decisão conjunta dos pais.
Tem direito ao subsídio de refeição. A remuneração é
integralmente suportada pela empresa ou serviço.
Dispensa para assistência a filho, adoptado ou enteado
portador de deficiência.
Tem direito até 6 meses, prorrogável até 4 anos, durante os primeiros 12 anos de vida da criança.
A comunicação deverá ser feita à entidade patronal
com 30 dias de antecedência.
Tem direito a 65% da remuneração de referência, a
pagar pela Segurança Social. Retribuída pelo serviço
respectivo da Administração Pública na íntegra, desde

Planchers

L. Miranda

26 anos de experiência

trabalho garantido

Especializado em instalação e reparação de soalhos

• Lixar • Envernizar • Acabamento em cristal
• Cores ao gosto do cliente
• Instalação de Tacos, “Bois franc”, “parqueterie”
• Fornecemos a madeira

Contacte Liberal Miranda

514-272-0519

que esta licença, cumulada com outras faltas, não exceda os 30 dias, caso em que determinará a perda de 1/6
do vencimento.
Licença especial para assistência a filho ou adoptado
A gozar após licença parental, de modo consecutivo ou
interpolado, até ao limite de 2 anos ( ou três anos, com
o nascimento do terceiro ou mais filhos).
A comunicação à entidade empregadora deverá ser feita com 30 dias de antecedência.
Não confere direito a remuneração.
Direito a faltar para assistência a filho, adoptado ou
enteado menor de 10 anos, em caso de doença ou acidente.
Tem direito a 30 dias por ano, e, em caso de hospitalização, durante todo o período de internamento. Sem
limite de idade para portador de deficiência ou doença
crónica.
Direito a faltar para assistência inadiável e imprescindível a membros do agregado familiar, em caso de doença ou acidente.
Tem direito a 15 dias por ano, para assistência a filho,
adoptado ou enteado com mais de 10 anos, cônjuge ou
ascendente. Acresce um dia por cada filho, adoptado ou
enteado além do primeiro.
Não confere direito a remuneração. As convenções colectivas podem regular de forma mais favorável.
Dispensa da prestação de trabalho
Se houver riscos comprovados para a segurança ou a
saúde da mulher ou nascituro.
Tem direito ao subsídio de refeição.
Tem direito a 65% da remuneração de referência, a pagar pela Segurança Social ou pelo serviço respectivo da
Administração Pública.
Dispensa de trabalho nocturno
Por 112 dias, entre as 20 h de um dia e as 7 h do dia
seguinte, antes e depois do parto – pelo menos metade
antes da data presumível do parto - e ainda durante o
restante período de gravidez e a amamentação.
A comunicação à entidade empregadora deverá ser feita com 10 dias de antecedência.
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COMPREENDER As CRIANÇAs

o mundo de pokémon 2
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RECEITA DA sEMANA

Compilado por Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

O

“anime” foi criado com o motivo de aumentar o valor da série. O Nintendo aproveitou a popularidade
dos primeiros jogos para investir na produção de uma série de desenhos animados. Através da televisão, crianças
que não tinham Game Boy, entraram em contacto com
o mundo do Pokémon. Esta série tornou-se popular primeiramente com o lançamento da série de desenhos pelo
Cartoon Network nos Estados Unidos, YTV no Canadá,
e pelo canal SIC em Portugal. O “anime” conta a história
de um menino, Ash Ketchum, que decidiu ser o melhor
Mestre Pokémon de todos os tempos. Para poder iniciar

ciar um torneio especial onde a maior parte das batalhas
ocorrem na água. A segunda fase é chamada “Pokémon
Advanced Generation”, se compõe da sexta à nona
época, mostrando a viagem de Ash, Pikachu, Brock e
os irmãos May (uma menina que deseja ser uma grande Coordenadora de Pokémon) e Max (um menino que
acompanha Ash para seguir os seus passos para receber
uma licença de treinador de Pokémon) pelo continente de
Hoenn. Nessa fase, Ash participa numa Liga de Pokémon
no continente e May, nos concursos Pokémon. A nona
temporada mostra, Ash voltando a Kanto junto aos seus

soRvete De cHocolate
Ingredientes:
3 ovos
1/3 de 500g de gordura hidrogenada
1/2 litro de leite fervendo
1 lata de leite condensado
2 colheres de sopa de açúcar
8 colheres de chocolate em pó
Modo de fazer:
Bata no liquidificador os ovos, a gordura hidrogenada e o leite por cinco minutos. Junte os demais
ingredientes e bata mais cinco minutos. Deixe esfriar
e leve ao congelador até o dia seguinte. Bata então
na batedeira por 30 minutos. Volte ao congelador e
sirva bem gelado.

7 DIFERENÇAs

a sua viagem, acabou por apanhar um Pikachu que não
gosta de estar dentro de um “Pokébola” e por isso viaja ao
seu ombro. No seu caminho, Ash encontra duas pessoas,
que vão o acompanhar: Misty, uma menina que emprestou a sua bicicleta que foi destruída por Pikachu. Agora,
ela viaja com Ash para fazê-lo pagar. Brock, ex-líder de
um ginásio e que tenta engatar todas as mulheres à vista. Ash e os seus amigos são sempre importunados pela
Equipa “Rocket”, formada por Jessie, James e Meowth,
que tentam capturar Pikachu mas perdem sempre.
A animação Pokémon foi dividida em três fases. A pri-

meira fase, chamada simplesmente Pokémon, vai da primeira à quinta época e mostra a viajem de Ash através
do continente Kanto e Johto. Na segunda época, Ash,
Pikachu, Misty e Tracey Sketchit, uma observadora de
Pokémon que substituiu Brock. Viajam através dos arquipélagos conhecido como as Ilhas Laranjas, para presen-

amigos, onde ele faz parte dum desafio chamado “Battle
Frontier”, com objectivo de derrotar os sete grandes treinadores e obter um prémio especial. A décima temporada
chama-se “Pokémon Diamond & Pearl”. Ash, Pikachu
e Brock viajam pelo continente de Sinnoh com Dawn,
uma filha duma grande coordenadora de Pokémon e que
quer ganhar todos os “Super Concursos de Pokémon” no
continente. Nesta etapa, os protagonistas ainda têm que
impedir uma organização criminosa, chamada “Team
Galactic”, de acordar os legendários Dialga e Palkia, o
que poderia causar a destruição do Universo inteiro.
Além das dez épocas existentes, há uma série de 22 episódios paralela às histórias da série principal, chamada
Pokémon Chronicles, que conta histórias quotidianas do
mundo Pokémon e mostra diferentes protagonistas a cada
episódio, na maioria das vezes Misty e Tracey.
Os Filmes
Para cada época de Pokémon há um filme. Os filmes de
Pokémon são mais sérios e trazem um enredo mais desenvolvido que o “anime”. Os filmes quase sempre têm a
salvação do mundo por Ash e os seus amigos como pano
de fundo, com excepção do oitavo filme. Cada filme tem
um curta-metragem estrelando Pikachu e os seus amigos
numas aventuras separadas dos seus treinadores. Os filmes de Pokémon começaram a surgir em 1998. O primeiro filme, chamado Pokémon, o Filme: Mewtwo ContraAtaca mostrava Ash e seus amigos face a face com um
clone do Pokémon Legendário Mew, chamado Mewtwo,
que estava disposto a extinguir os humanos e Pokémon
do mundo. No ano seguinte, foi lançado Pokémon, o Filme 2000: O Poder de Um. Este filme fazia de Ash um
escolhido para acordar o Lendários Lugia e salvar o mundo da total destruição, apartando uma luta entre os três
pássaros legendários Articuno, Zapdos e Moltres.
Finalização na próxima edição

embora estas duas imagens pareçam idênticas, teem
7 diferenças. tente descobri-las e divirta-se!
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Feira do Automóvel em Montreal

Uma exposição a não perder...
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Salão do Automóvel 2009 abriu as
suas portas para o público sexta-feira passada, no “Palais des Congrès”, próximo do velho porto de Montreal. Os novos modelos de automóveis incandescem
e os apaixonados de carros salivam. A
feira funcionou durante o fim-de-semana,
a 150Km/h, e apesar da temperatura gla-

O

cial, muitos queriam assistir ao evento.
Mesmo a verificação completa das zonas
da Chrysler e da GM não travou o entusiasmo de todos. A crise dos construtores
automóveis não se fazia sentir em Mon-

Fotos de Zackery Machado

treal e, através dos três andares, todos os
fãs estavam bastante entusiásticos. “Este
ano o Salão tem classe!”, exclamou-se
Richard, um trabalhador de construção
em Candiac. “Temos espaço para circular, é óptimo”, acrescentou.
Mas a consciência pelo meio ambiente
e o preço da gasolina estavam bem pre-

sentes na memória dos visitantes da feira.
“Vínhamos ver se os novos ‘pick-ups’ e
os ‘4x4’ seriam mais económicos de que
os dos anos anteriores. Mas, ficámos um
pouco decepcionados. A diferença não é

significativa”, disse-nos ainda Richard.
É difícil acreditar que este salão vai influenciar as vendas. Em Novembro de
2008, as vendas de automóveis tinham
declinado de 9,6% em relação ao ano an-

Lachenaie, saindo de um Chevrolet Malibu híbrido. Ele prevê mudar de automóvel no mês de Maio e deve pensar num
carro que economize gasolina. Em contrapartida, o futuro de General Motors

terior, de acordo com os últimos dados
de Estatísticas Canadá. Um dos grandes
problemas desta recessão tocou sobretudo a indústria automóvel norte-americana, cujas vendas caíram de mais de 20%,
a queda mais significativa dos últimos 15
anos.

não lhe preocupa. “Eles vão dever reestruturar a companhia e abandonar alguns
produtos que custam uma fortuna. Vão
passar através desta crise”.
Podemos ver um ar de mudança nesta
feira. Os consumidores não podem pensar apenas no estilo do carro nem na for-

ça do motor, mas também na economia e
no conforto do veículo. Tive o prazer de
apreciar vários automóveis e os que me
surpreenderam mais foram o Volvo C-30,
pelo conforto, e a Honda Insight 2010,
que consome pouca gasolina.

Segundo dados estatísticos do programa
federal Industrie Canada, a indústria automóvel é a maior indústria canadiana e
emprega, directa ou indirectamente, um
canadiano sobre sete.
Alguns visitantes procuravam pechinchas. “Estou aqui para ver os carros
híbridos e se os preços vão ser mais
abordáveis”, dizia-me Réal Moreau, de

O Salão do Automóvel 2009 de Montreal encerra este domingo, dia 25 de Janeiro. Não percam esta ocasião para admirar
todos os tipos de carros, quer seja um
Lamborghini ou um Camaro 1957.
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COORDENADO POR jOÃO MEsQUITA

bREvEs
cHelseA negA
VendA A ÁrABes
A Premier League foi agitada
por uma notícia do “Sunday
Times” dando conta da intenção de Roman Abramovich
de vender o Chelsea a milionários árabes. O enredo era
perfeito, envolvia até a deslocação de representantes
do russo à Arábia Saudita e
Catar, mas foi desmentido
por John Man. O assessor
de Abramovich nega que o
clube esteja à venda, diz que
a notícia é um “delírio total” e
admite levar o jornal britânico
a tribunal.
«itAliAnos diZem Que A
mÁFiA estÁ em PortugAl»
António Salvador, presidente do Sp. Braga apresentou
à Liga uma proposta que
aponta para a chamada de
árbitros estrangeiros para os
jogos com os tradicionais três
grandes. “Estive a semana
passada em Itália e o que lá
me disseram foi que pensavam que a Máfia estava lá,
mas que afinal está em Portugal depois do que viram no
Benfica-Sp. Braga”, referiu
«com A cHAmPions, enKe
Pode VoltAr à luZ»
Robert Enke regressou à Alemanha após ter cumprido um
estágio de 10 dias no Algarve,
inserido no plantel do Hannover. Recuperado de uma lesão,
o guardião voltou a manifestar
o interesse de voltar a representar o Benfica para conquistar um título em Portugal.
stoJKoVic oFerecido
Ao VAlênciA
Stojkovic pode transferir-se
para o Valência até ao final
de Janeiro. O guarda-redes
terá sido oferecido pelo seu
agente, Stojadinovic, aos espanhóis, que têm como prioritária a contratação de um
titular para a baliza.
olymPiAcos deixou
cAir HiPÓtese FAríAs
O Olympiacos queria Farías
para fazer face à lesão de
Kovacevic e assumiu publicamente o interesse em El
Tecla. Todavia, os termos da
operação não foram de encontro às pretensões dos gregos e o negócio caiu por terra.
A direcção de Sokratis Kokkalis pretendia um empréstimo
com opção de compra, mas
os encargos da cedência
revelaram-se incomportáveis
para os cofres helénicos.
mourinHo e inter
Em 15 minutos, entre os 18
e os 33, o Inter sofreu uma
das piores humilhações da
época. Inexplicável, confessou, no final, José Mourinho.
E assim foi. O vendaval do
Atalanta banalizou o tricampeão italiano, que só acordou na segunda parte. Muito
tarde. Desde 28 de Setembro, altura da derrota com o
Milan, que o Inter não perdia
para a Série A. Em Bérgamo
os “nerazzurri” ajoelharam e
sofreram, pela primeira vez
no campeonato, três golos.
Outro detalhe: a 21 de Dezembro, a Juventus, principal
opositor interista, ganhou em
casa do Atalanta, por 3-1.

portugal e espanha candidatam-se
à organização do Mundial de 2018

Continuação da página 1

entrará no calendário criado pela FIFA para
o efeito. Até ao dia 2 de Fevereiro, todas as
federações interessadas na organização do
Mundial de 2018 ou de 2022 terão de fazer
chegar à sede da FIFA, em Zurique, esta

acolher a prova em 2022.
Comité unificado para candidatura
Os primeiros passos da candidatura serão
a constituição de uma comissão conjunta de
avaliação de necessidades e o incremento

1ª lIGA - lIGA sAGREs

ClAssIFICAÇÃO
1 - Benfica
2 - Sporting
3 - FC Porto
4 - Leixões
5 - Nacional
6 - Sp. Braga
7 - Marítimo
8 - V. Guimarães

29
29
28
26
24
23
22
18

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

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

16
16
14
13
12
12
12
10

PRóxIMA jORNADA
0-0
2-0
0-1
2-3
2-1
0-0
1-0
0-0

Sexta-feira (23 de Janeiro)
Marítimo-Leixões
13:30
Belenenses-Benfica
17:45
Sábado (24 de Janeiro)
E. Amadora-Rio Ave
11:00
V. Setúbal-Naval
11:00
Nacional-Sporting
13:30
Sp. Braga-FC Porto
15:45
Domingo (25 de Janeiro)
Trofense-P. Ferreira
11:00
Académica-Guimarães 12:30

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIs
1-Olhanense
2-Santa Clara
3-G. Vicente
4-Feirense
5-Beira-Mar
6-Aves
7-Estoril
8-Varzim

declaração. Depois, o registo oficial da candidatura terá de ser feito até Março, mês em
que se inicia a campanha que culminará em
finais de 2010 com a designação dos países
que vão organizar os dois Mundiais que se
sucederão ao que terá lugar no Brasil, em
2014. Portugal e Espanha tanto podem ser
agraciados com a organização do evento
em 2018, como – se a edição de 2018 não
decorrer na Europa – podem ter o direito a

de contactos com os governos. Depois será
criado um único comité de candidatura e,
no caso de o projecto chegar a bom termo,
a tendência unificadora volta a reflectir-se
na constituição de um comité organizador
também uno. “A experiência indica-nos
que é melhor assim”, explicou Villar, não
se alargando em comentários acerca do que
correu mal no Coreia-Japão, em 2002.

Baía foi mesmo o melhor

O

ranking publicado pela Federação
Internacional de História e Estatística (IFFHS) aponta Vítor Baía
como o melhor guarda-redes
português e ainda o inclui entre
os 20 melhores do Mundo. O
agora director de Relações Externas do FC Porto ocupa a 18ª
posição do ranking das balizas,
com 22 pontos, numa votação
encabeçada pelo italiano Buffon, que totalizou 78. Sabe-se,
porque a IFFHS explica, que
para essa escolha foram apenas
seleccionados guarda-redes em
actividade nos últimos 20 anos,
entre 1987 e 2008, mas os restantes critérios, os que determinaram a hierarqui-

zação propriamente dita, não foram especificados. Ricardo, o outro português

possível saída de Kaká do Milan,
para representar o Manchester City,
vai sendo feita de avanços e recuos. O jogador foi até o primeiro a recuar, quando
disse que se sentia bem no clube italiano
e não pensava sair nesta altura. Curiosamente, o próprio presidente do Milan,
Silvio Berlusconi, protagonizou um dos
mais importantes “avanços”, ao afirmar
que seria difícil segurar o jogador face
aos números envolvidos.
Por falar em números, num dia em que
pouco se adiantou, o jornal britânico
“Observer” dá a transferência como con-

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

REsUlTADOs

PRóxIMA jORNADA
Freamunde - Portimonense
U. Leiria - Beira-Mar
Santa Clara - Feirense
Gondomar - Oliveirense
G. Vicente - Olhanense
Estoril - Aves
Sp. Covilhã - Boavista
Vizela - Varzim

CARlsbERG CUP
3ª FASE - JORNADA 2 - RESULTADOS
V. Setúbal 1-2 Académica
Nacional 2-1 FC Porto
Belenenses 0-0 V. Guimarães
Benfica 4-1 Olhanense
Marítimo 2-1 P. Ferreira
Rio Ave 0-1 Sporting

3ª FASE - JORNADA 3 - RESULTADOS
Benfica 1-0 Belenenses
FC Porto 1-0 Académica
V. Setúbal 1-0 Nacional
Marítimo 1-2 Rio Ave
V. Guimarães 3-0 Olhanense
Sporting 5-1 P. Ferreira

Sporting - FC Porto
Benfica - Guimarães

mencionado, ficou-se pelo 55º lugar, com
quatro pontos.

sumada, mas fala em... 55 milhões, um
valor abaixo de metade do que já circulou na imprensa. Certa é a chegada do
pai (e representante) de Kaká a Milão. A
confirmação partiu do interior do próprio
emblema rossoneri, pela voz do directordesportivo Adriano Galliani: “Confirmo
a chegada do pai de Kaká a Milão, mas
não acredito que esse passo seja decisivo
na consumação da transferência”, declarou. 120 milhões de euros para o Milão,
550 mil por semana para o jogador são os
números de que se fala neste negócio.

18
17
17
17
16
16
13
12

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

MEiAS-FiNAiS - 4 DE FEVEREiRO DE 2009

pai de Kaká em Milão
com proposta inglesa

A

29
25
22
22
20
20
18
18
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