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as novas
tecnologias
no nosso mundo

Kathy Ribeiro
Aluna do 9º ano da Escola P. de Laval
lguém pensava, há trinta anos, que
hoje em dia iamos estar tão avançados na tecnologia? Acho que não. O
mundo mudou muito, e em pouco tempo. Todas essas mudanças tiveram consequências sobre nós e na sociedade.
Nos próximos parágrafos verão os efeitos positivos e negativos da tecnologia
sobre a população.
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“Há que saber grelhar e não carbonizar”
peixe grelhado no carvão apresenta
maior teor de compostos carcinogéneos do que o grelhado na resistência

sidade do Porto (UP).
As elevadas temperaturas atingidas pelo
carvão, quando o peixe é assado na bra-

eléctrica. A conclusão é de um estudo de
uma equipa de investigadores da Univer-

sa,
podem
explicar o fenómeno. O estuMosti
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of Agricultural and Food Chemistry da
American Chemical Society”.
Os investigadores referem o exemplo
das sardinhas ou salmão bem assados
que, perto das brasas, adquirem essas características.
“Tudo depende da temperatura e do
tempo de confecção, já que esses dois
factores têm influência na quantidade e
no tipo de aminas aromáticas heterocíclicas (AAHs), os carcinogéneos em estudo”, refere à Lusa Isabel Ferreira, do
Serviço de Bromatologia da Faculdade
de Farmácia da UP.
O estudo conclui que, quando assadas
durante quatro minutos de cada lado
afastadas do carvão, as sardinhas não
continham AAHs. Mas, o cenário muda
quando assadas perto do carvão seis a
Continuação na página 3
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Com a criação de novas tecnologias, o
nosso mundo transformou-se, quer seja,
por exemplo, na medecina, nos empregos, ou mesmo nas escolas.
Muitos progressos foram feitos na medecina com a ajuda da tecnologia. Agora
existem novos métodos e instrumentos
que favorecem o restabelecimento dos
doentes. Nas escolas, o ensino é muito
mais estimulante para os jovens por causa dos computadores. As crianças podem, assim, aprender e jogar ao mesmo
tempo.
Mas mesmo se a tecnologia tem boas
repercussões sobre a nossa sociedade,
Continuação na página 2
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AGENDA COMUNITÁRIA
PROCURA-SE: JOSÉ DE ARAúJO MOREIRA
Nasceu em 1951 na Freguesia do Maia, S. Miguel, Açores. Esteve em
Cufar na Guiné entre 1972/74 na Companhia de Caçadores 4740. Fez
parte do 2º Grupo de combate comandado pelo Alf. Almeida, que foi evacuado e substituído pelo Alf. António Zêzere. É este último que procura o
seu paradeiro. Se alguém souber onde encontrá-lo é favor comunicar com
rmesquita@avozdeportugal.com.

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

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

CENTRO DE ACçãO SOCIO-COMUNITÁRIA DE MTl
O Centro informa que, no quadro das actividades para a 3ª idade, haverá
no dia 4 de Março às 14h15 um encontro de informação, de reflexão e de
comemoração sobre o Dia Internacional da Mulher. Se o tema lhe interessa,
telefone para reservar o seu lugar até ao dia 2 de Março: 514-842-8045

ASSOCIAçãO PORTUGUESA DO CANADÁ
Oganiza almoço do Dia Internacional da Mulher a 8 de Março pelas 12h
música, camaradagem, alegria, surpresas. 514-844-2269.

bAIlE DE CARNAvAl
O Clube Oriental Português de Montreal organiza este sábado, dia 28
de Fevereiro de 2009, pelas 19h30, um Baile de Carnaval. A noite será
animada pelo D.J. Memories. Venham mascarados.
Para reservar, contactar 514-342-4373

PRÉMIO EMPREENDEDORISMO
INOvADOR NA DIÁSPORA PORTUGUESA
Encontra-se aberto até 31 de Março de 2009, o prazo de apresentação
de candidaturas à 2ª Edição do “Prémio de Empreendedorismo Inovador
na Diáspora Portuguesa “, promovido pela COTEC Portugal – Associação
Empresarial para a Inovação e com o alto patrocínio de Sua Excelência o
Presidente da República. O referido prémio tem como objectivo central o
de premiar e divulgar publicamente cidadãos portugueses que se tenham
distinguido pelo seu papel empreendedor, inovador e responsável no contexto das respectivas sociedades de acolhimento e que constituam exemplos de integração efectiva nas correspondentes economias e de estímulo
à cooperação entre Portugal e os respectivos países de acolhimento. São
destinatários do Prémio em apreço os cidadãos portugueses que, na data
da candidatura, residam no estrangeiro há mais de cinco anos. Para mais
informações: www.cotec.pt/diaspora.

PENSAMENTO DA SEMANA
EFEMÉRIDES - 25 DE FEvEREIRO
1970. Pedido de aprovação pelo Presidente da República dos estatutos da
Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES), apresentada por 147 individualidades, vindas da ala liberal do regime, de sectores católicos progressistas, e de correntes republicanas e socialistas.
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pode também ter más consequências.
Por exemplo, na língua. Hoje em dia, os jovens nao querem perder tempo a escrever a palavra inteira quando escrevem no computador. Eles usam abreviações. Por causa
desse hábito, eles têm muita mais difficuldade para escrever quando estão na escola. Tudo isso leva a consequências
a longo ou médio prazo. Porque se os jovens, ainda novos,
têm dificuldades para escrever, eles vão gostar menos da
escola e isso leva, no pior dos casos, a deixar os estudos.
Outra consequência negativa das novas tecnologias é que
os jovens tornam-se mais solitários. Eles preferem passar o
tempo no computador que estar lá fora a passear ou mesmo

sair com os amigos. Eles também parecem preferir passar
o tempo com pessoas virtuais do que com pessoas verdadeiras.
A tecnologia tem bons pontos e pode ajudar a fazer um
mundo melhor mas também traz maus pontos. E isso é o
problema. Porque se a sociedade continua a evoluir dessa maneira, vamos resolver muitos problemas mas vamos
também criar outros. É bom de querer fazer evoluir o mundo mas também não podemos exagerar. O mundo está
cheio de enigmas e o dia em que os conseguirmos decifrar
será o fim dos nossos objectivos. E ai está o medo de um
dia ficarmos prisioneiros da tecnologia.

Dumont não será da entrada parlamentar

M

ario Dumont deixa a suas funções a 6 de Março e
por conseguinte não regressará ao Parlamento na
entrada parlamentar.
O chefe da ADQ desde 1994, anunciou que deixa o seu
lugar de deputado de Rivière-du-Loup para um posto no
sector privado, em Montreal. Este vazio, na entrada parlamentar da Assembleia Nacional, sublinhará com mais
acuidade o problema da direcção da Acção democrática
do Quebeque.
Um candidato potencial, Michel Kelly-Gagnon, antigo
presidente do Conselho do patronato, tinha comunicado
o seu interesse ao presidente do partido, Carpentier. Ele
mesmo foi contactado há alguns dias, mas desistiu no
último fim-de-semana.
É, actualmente, o proprietário do Instituto económico
de Montreal. Dos quatro candidatos conhecidos para a

sucessão de Mário Dumont, três são provenientes do
partido, ou seja, o antigo deputado de Lévis, Christian
Lévesque, e os dois deputados reeleitos, Éric Caire
(La Peltrie) e François Bonnardel (Shefford). O presidente da câmara municipal de Huntingdon, Stéphane
Gendron, está também interessado. Depois da derrota
eleitoral a 8 de Dezembro, o chefe da ADQ anunciou,
diante dos seus militantes, que não estaria à cabeça do
partido para as próximas eleições gerais.Num ponto de
imprensa, em Quebeque, tinha dito que se manteria na
Assembleia nacional até encontrar outro emprego.
“Enquanto eu receber salário, vou fazer o trabalho”,
disse. André Boisclair, por exemplo, depois de ter deixado a barra do PQ no início de Maio, tinha permanecido deputado até Novembro, sem se apresentar no Parlamento.

os direitos das mulheres (v)
Augusto Machado

Quando escrito em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres:
um representa perigo e o outro representa oportunidade. John Kennedy
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m Portugal, em 1931, reconheceu-se apenas o direito de voto às mulheres diplomadas com cursos
superiores ou secundários. Aos homens apenas era exigido que soubessem ler e escrever. Só em 1974, com a
revolução de 25 de Abril, foram abolidas todas as restrições baseadas no sexo quanto ao direito de voto dos
cidadãos.
Mas a vitória pelo direito ao voto não foi o fim do debate das mulheres. Essa foi só a primeira vitória numa
longa luta que ainda hoje, em alguns lugares do mundo,
se trava. Depois de tantos milhares de anos de opressão,
não seria fácil as mulheres alterarem as atitudes masculinas enraizadas de um dia para o outro. E, por esse
mundo fora, ainda há muitos obstáculos a ultrapassar.
Nos anos 70 houve uma explosão de ideias e campanhas lideradas, em Inglaterra, pelo Movimento de Libertação das Mulheres, que entendeu que muitas mulheres
não podiam escapar à fúria de maridos violentos porque
não tinham dinheiro nem lugar para onde irem. Foi então
que, em Inglaterra, Erin Pizzey abriu o primeiro refúgio
para mulheres vítimas de violência, que em poucos anos
abriu mais de 150. Em 1978, esses refúgios já tinham
ajudado cerca de 12.000 mulheres e 21.000 crianças.
Em finais dos anos 70, alguns membros do Movimento de Libertação das Mulheres começaram a falar em
revolução feminista e em guerra contra os homens, em
vez de guerra pelos direitos das mulheres. Os homens
eram acusados de tudo e as mulheres eram apresentadas
como vítimas indefesas, sem poder sobre as próprias vidas. Houve quem discordasse e em finais dos anos 80,
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após muitas discussões, o Movimento pelos Direitos das
Mulheres desmantelou-se, evoluindo para outras formas
de intervenção, como as organizações não governamentais (ONG), reconhecidas internacionalmente pelo papel
importante na defesa dos direitos das mulheres.
Passaram-se pouco mais de cem anos desde que as mulheres passaram a impor os seus direitos e, é claro, que
atitudes que prevaleceram por mais de 6000 anos custam a desaparecer. Entretanto, hoje em dia ouve-se cada
mais esta frase: “Tanto o homem como a mulher devem
ter as mesmas oportunidades de acesso ao emprego e
partilhar entre eles o cuidar dos filhos e as tarefas caseiras. As crianças precisam tanto de um pai como de
uma mãe.
Quanto às condições de trabalho geralmente não permitem conciliar trabalho e família. A maior parte das
empresas não admite flexibilidade de horários, o que
impossibilita que o horário de trabalho coincida com o
horário escolar.
Seja qual for o papel dos homens e das mulheres na sociedade, não podemos negar que ele está a mudar – e que
muito mudou nos últimos anos. Hoje as mulheres têm
cada vez mais direitos, mais dinheiro, mais independência e mais oportunidades e os homens, para o bem dos
dois sexos, vão-se adaptando a esta nova realidade.
Mulheres como a astronauta Sally Ride aventuram-se
no espaço – literalmente a caminho das estrelas! Assim
como também há quem pergunte: Virá o dia em que viveremos com as mulheres a governar o mundo? E será
esse mundo um mundo melhor?
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carnaval festejado em portugal
A

quadra carnavalesca foi, mais uma vez, festejada em
Portugal. No Funchal, depois do Cortejo Alegórico,
promovido pela Secretaria Regional do Turismo e Transportes, realizado na noite de sábado, perante uma gigantesca moldura humana, domingo foi a vez de cidades e
vilas da Madeira apresentarem os seus cortejos.
No Porto Moniz, as trupes saíram à rua, para alegria das
muitas pessoas que se concentraram naquela vila. O desfile, promovido pela autarquia local, contou com a participação especial da Fura Samba, com o tema “Os Quatro
Elementos da Natureza (fogo, terra, água e mar)”, apresentado no Cortejo Alegórico. As trupes foram alvo de
apreciação de um júri, tendo havido prémios monetários
para as cinco melhores classificadas, 500 euros, 250, 150,
100 e 70, respectivamente.
Os restantes grupos levaram para casa um prémio de
participação no montante de 10 euros.
No Estreito de Câmara de Lobos, à semelhança de anos

anteriores, o cortejo serviu para caricaturar figuras e acontecimentos da actualidade. A sátira esteve em destaque
num desfile irreverente, que contou com a participação
de 900 trapalhões, de Casas do Povo, escuteiros, escolas,
Centros de Dia, assim como outros grupos. Também a
Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos premiou os melhores grupos e figurantes (individualmente).
A Camacha também festejou o Carnaval, com o seu cortejo. O corso carnavalesco teve a adesão de cerca de 400
foliões, organizados em trupes ou em desfile individual.
O evento iniciou-se na Igreja Antiga da Camacha, passando pelo Largo da Achada e terminando no rinque de
patinagem, onde houve um baile animado pelo artista de
variedades, Carlos Santos. Houve ainda uma demonstração de “capoeira”, pelo Centro Comunitário da Nogueira.
A Casa do Povo da Camacha, entidade organizadora do
cortejo, premiou os melhores disfarces. Em Santa Cruz
também houve folia, um cortejo organizado pela Casa do
Povo e Junta de Freguesia locais e apoiado pela Câmara
Municipal. Alegria carnavalesca também “invadiu” as
principais ruas de Machico, num evento promovido pela
edilidade local e que todos os anos atrai muito público ao
centro da cidade. Este ano não foi excepção e os foliões,
em ambiente de muita animação e com trajes coloridos,
desfilaram para satisfação das pessoas.
A folia fora do palco
Realizou-se ontem o quarto e último baile de Carnaval do Coliseu Micaelense, desta feita um baile de gala,
com os portadores de bilhete de mesa ou camarote a
terem a possibilidade de levar os seus comes e bebes em
cestas, estando as mesmas sujeitas a concurso. A animação estava garantida pela noite dentro, com a música a
cargo da “Banda.com”, da “Orquestra Ligeira de Ponta
Delgada Big Band” e da “Orquestra Royal de Lisboa”.
Os outros bailes mais conhecidos de S.Miguel são os
bailes de gala do Solar da Graça, Clube Naval de Ponta
Delgada, Ateneu Comercial de Ponta Delgada.
A Casa do Povo da Ribeirinha, da Ribeira Grande
recebeu um baile de Carnaval, numa organização da
Orquestra Ligeira da Ribeira Grande, com o apoio do
município. A festa arrancava a partir das 22h, com animação daquela orquestra.
Na Povoação, o Gimnodesportivo estava lotado. O

baile Verde e Amarelo era o mote do Carnaval deste
ano, com as bandas Oceanus e Banda Larga a animarem
o serão. Neste baile, os participantes eram livres de se
mascararem ou não, ficando a cargo de cada um trazer
o seu farnel para a noite, havendo no local um bar de
apoio à festa, pelo que era expressamente proibida a entrada de bebidas no recinto. Em Vila Franca do Campo
o Pavilhão Multiusos de Vila Franca do Campo, o Açor
Arena, recebeu, pela primeira vez, o seu próprio baile
de Carnaval. A iniciativa aconteceu a partir das 23h. A
animação musical ficara a cargo da banda “Enfim Brasil”, do “Los Cubanitos” e dos “Reflexos”, enquanto
que a animação circense foi marcada pelo Grupo Spirit.
No Livramento, o Carnaval celebrou-se com um apelo
ao sentido de solidariedade. O Grupo Motard Sempre
Livre organizou um baile de carnaval, cujas receitas reverteram a favor do Antero, menino de S. Miguel atropelado há anos por um camião e que necessita de urgentes cuidados médicos. A iniciativa tinha como objectivo
ajudar esta criança, na sua viagem aos Estados Unidos
da América, a fim de realizar tratamentos que poderão
dar-lhe outra dignidade de vida. Recorde-se que o acidente deixou Antero em estado de coma durante 9 meses
com inúmeras marcas fisicas e sem mobilidade. O baile
decorreu no salão da junta de freguesia do Livramento.
Os bombeiros de Ponta Delgada prepararam para ontem, o Baile de Carnaval, que se realizou no snack-bar
dos Bombeiros, em São Miguel. O evento contou ainda com o sorteio de uma noite no Hotel Terra Nostra,
nas Furnas. Nas Portas do Mar, mais concretamente no
Pavilhão do Mar, a animação ficou a cargo do DJ francês John Revox, autor do êxito “Olé”, que actualmente
faz explodir as noites do mundo inteiro. A noite incluia
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“Há que saber grelhar
e não carbonizar”
Continuação da página 1
sete minutos de cada lado. Por isso, os investigadores
recomendam que, ao grelhar em carvão, se mantenha o
peixe afastado das brasas uns 20 centímetros, de modo
a cozinhá-lo a temperaturas moderadas e assim reduzir
a formação de AAHs. “Se o alimento for excessivamente
carbonizado as proteínas alteram a sua composição. E
estamos a pôr em perigo a nossa saúde”, diz a presidente
da Associação Portuguesa de Nutricionistas, Alexandra
Bento. Mas acrescenta: “Apesar disso, não podemos esquecer que os grelhados são óptimos para a saúde, são
baixos em gordura. Há que saber grelhar, e não carbonizar”. Para finalizar, Alexandra Bento deixa o conselho:
“A acompanhar o alimento grelhado deve vir uma rodela
de limão ou laranja. Ricos em vitamina C acabam por
minimizar o efeito negativo do alimento carbonizado”.

produção de queijo
aumentou 1,4% em
2008 nos açores

A

produção de queijo aumentou 1,4% nos Açores em
2008, face ao ano anterior, atingindo um total acumulado de 29.106 toneladas.
Num ano em que o volume de leite entregue para transformação na Região registou um acréscimo de 1,9%,
para 516 milhões de litros, assistiu-se, também, a uma
subida na produção de leite em pó - de 14,3 mil para
15,7 mil toneladas. Segundo números do Serviço Regional de Estatística a produção de manteiga também
aumentou no ano passado – de 7,1 mil para 8,3 mil toneladas – registando-se quebras no leite para consumo
(de 89,8 milhões para 84 milhões), nas natas (593 mil
para 547 mil litros) e na produção de iogurtes (de 352
para 316 toneladas).

Universidade gratuita e
aberta a desempregados

A
ainda as participações dos DJ´s Bruno F, Kaypira e Mc
Melão (Ex-Excesso).
Na Terceira, a animação decorreu em casas do povo,
sociedades, ou mesmo em casas particulares, envolvendo músicos, actores, amigos e familiares à volta da
mesma mesa. Foram servidas filhoses fritas, do forno,
coscorões, ovos cozidos com recheio, salada de polvo,
bifanas, entre outras variedades de doçaria, acompanhados por sumo de frutas, vinho e cerveja.
O Bailinho da Casa do Povo dos Biscoitos merece particular destaque, por celebrar este ano, as suas bodas de
prata, ou seja, os 25 anos de Carnaval. Ao todo, eram
19 elementos masculinos a actuar em “Isto é que vai ser
uma Açorda”, um bailinho com texto de Domingos Dias
e música do grupo dos amigos dos Biscoitos. Este ano
o número de danças, bailinhos e comédias ultrapassou
as seis dezenas, um número bastante elevado, tendo em
conta o número de freguesias da ilha.
Carnaval de Loulé: 30 mil no primeiro dia
Mais de 30 mil pessoas visitaram o primeiro dia da festa de Carnaval de Loulé, no domingo. O Carnaval levou
até à cidade louletana 30 mil foliões que viram desfilar
os 17 carros alegóricos, sob o tema “Alegria, Natureza e
Carnaval”, e a actriz Vitória Guerra, convidada especial
do certame. A festa continuou na tarde de segunda-feira
e encerrou na terça-feira. Refira-se que as receitas das
entradas vão reverter a favor da Santa Casa da Misericórdia de Loulé, para a revitalização do Hospital concelhio. A União, Lusa, Diário de Notícia, Jornal Diário

Universidade da Terceira Idade do Barreiro (UTIB)
quer combater a crise existente na região e além
dos pré-reformados e reformados destina também aulas gratuitas para desempregados. “Temos 1 535 alunos
inscritos desde o inicio da UTIB, há seis anos”, explicou à Lusa, Artílio Baptista, coordenador e professor da
instituição.
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Algumas horas em Otava

Obama Super Star

Raul Mesquita
endo pousado às 10,35 de quintafeira no aeroporto de Otava, para o

T

que o tráfego aéreo foi fechado na periferia da capital como medida de segurança, o Presidente dos EUA, Barak Obama, foi recebido pela Governadora-geral
Michaëlle Jean, com quem parece se ter
bem entendido logo no primeiro contacto. Será de apostar que a cor da pele
deve ter tido uma assinalável influência.
No norte do continente americano, as
duas personagens do topo (mesmo se no
Canadá o estrato é mais simbólico que
efectivo) são de raça negra. Dali, Obama-Super Star, dirigiu-se escoltado pelos
“gorilas” da GRC numa cinquentena de
viaturas e dois helicópteros de acompanhamento, para o Parlamento, onde foi
acolhido pelo Primeiro-Ministro Stephen
Harper e por milhares de pessoas que em
certos casos, se deslocaram de cidades
como Toronto e Montreal, apenas para
ver mais de perto a figura mais mediatizada do planeta na hora actual.
Este foi sobretudo um encontro para
conhecimento de duas personagens: o
Presidente e o PM.
Foram discutidos vários problemas comuns que passaram pela energia limpa,
a luta contra as alterações climáticas, a
questão do Afeganistão, a exportação de
hidroelectricidade para o nosso vizinho
do Sul, o problema da indústria automóvel, e, principalmente, a questão do proteccionismo que o Presidente parece ter
intenção de impor no seu país e que, logicamente, o Canada, impulsionador do
ALENA e do mercado livre entre os dois
países, no tempo de Brian Mulroney, não
poderá caucionar. Stephen Harper disse
estar orgulhoso de ter sido o Canada o
primeiro país escolhido para uma visita
de Obama ao estrangeiro e achou o presidente americano muito descontraído,
extraordinariamente calmo, apesar dos
fortes problemas que tem em cima da
mesa.
Depois do almoço e antes de embarcar
de regresso ao seu país, Obama surpreendeu os seus guardas costas, fazendo uma
incursão num mercado público perto do
Parlamento, numa botique e numa pastelaria, onde adquiriu uma cachecol para
a sua mulher e algumas doçarias para
os filhos, cumprimentando afavelmente
empregados e clientes absolutamente petrificados pela surpresa.
Momentos antes, no final da conferência de imprensa o Presidente tinha lançado, em forma de despedida, um “I love
Canada”, voltando ao exterior saudar a
imensa multidão que lhe gritou um sentido “Yes we can”. Boa sorte Senhor Presidente. Seja sempre bem-vindo, quando
vier por bem.

Obama convidou Michaëlle Jean a Washington

O

Presidente americano Barack Obama, que efectuou a sua primeira
deslocação oficial ao Canadá a semana
passada, convidou à Casa-Branca a governadora-geral do Canadá, Michaëlle
Jean, indicou uma porta-voz de Rider
Hall. “Quero guardar o contacto com
ela sobre o processo de Haiti”, país onde
nasceu Michaëlle Jean, representante da
Rainha Elizabeth II, chefe de Estado em
título do Canadá, declarou à AFP Marta
Blouin, porta-voz. “Quero vê-la em Washington”, mas nenhuma data foi marcada, acrescentou a senhora Blouin, confirmando informações publicadas pelo
jornal Toronto Star, que anunciava que
o primeiro-ministro canadiano Stephen
Harper, não tinha recebido tal convite.
Desde que entrou em função, Michaëlle
Jean já foi várias vezes ao seu país de ori-

gem, o mais pobre do hemisfério norte.
Os dois primeiros chefes de Estado pretos da América do Norte discutiram de
vários meios para ajudar o governo haitiano nos domínios económico e social,
disse o secretário de Estado americano
associado, James Steinberg. O presidente

Obama disse igualmente à governadorageral, que desejava voltar ao Canadá com

a sua mulher e as suas duas filhas, disse
a senhora Blouin. “Disse-lhe que tinha

sido informado que era muito popular no
Canadá. É bom saber, porque se as coisas
não se passarem bem para mim nos Estados Unidos, sei que poderei vir ao Canadá”, contou ao Toronto Star a porta-voz
da senhora Jean.

O Presidente Obama e o Primeiro-ministro
Harper conjugam esforços

O

tava- O Presidente Barak Obama e o
Primeiro-ministro Stephen Harper convieram na capital que o Estados Unidos e o
Canada tomarão todas as medidas para preparar a retoma económica e reforçar o sistema financeiro internacional e deste modo,
lutar contra a recessão económica mundial.
“Aprecio a nossa parceria estratégica com
o Canada e estou encantado com a perspectiva de colaborar estreitamente com o
Primeiro-ministro, a fim de fazer face à recessão económica mundial e criar empregos, para proteger o nosso meio-ambiente,
fazendo a promoção de tecnologias limpas
e para atingir os nossos objectivos face aos
desafios que apresenta a segurança internacional,” declarou o Presidente.
“O Presidente e eu conviemos que os nossos
dois países devem tomar medidas imediatas
para restabelecer o crescimento económico,
reduzindo os impostos, facilitando o crédito
e efectuando generosas despesas propícias
ao crescimento. Nós conviemos igualmente,
reforçar a cooperação nos domínios da protecção ambiental e da segurança mundial,”
declarou por seu lado o Primeiro-ministro.
Restabelecer o crescimento
e criar postos de trabalho
O Presidente e o Primeiro-ministro discutiram dos seus planos respectivos para a
retoma económica e sobre a prioridade que
eles acordam à manutenção e à criação de
empregos. Discutiram igualmente dos desafios comuns que devem sobrepor, donde a

reestruturação do sector norte-americano do
automóvel.
Por outro lado, eles afirmaram estar prontos a elaborar no seio das instâncias do G-8
e do G-20, medidas eficazes face à crise
económica mundial. Os Estados Unidos e o
Canadá colaborarão assim estreitamente de
modo a que a Cimeira do G-20 de Abril contribua a restabelecer a confiança nos mercados financeiros.
Eles convidaram os seus principais responsáveis a reunirem-se sem tardar para elaborarem as estratégias de reforço da segurança
colectiva na América do Norte e consequentemente, reexaminar a gestão da fronteira
canada-americana.
Acção nos dossiês das alterações
climáticas e da segurança energética
Sublinhando a longa e produtiva cooperação bilateral na protecção do meio-ambiente
e nas trocs e tecnologias energéticas, o Presidente e o Primeiro-ministro convieram que
a protecção ambiental e a energia limpa, são
inextrincavelmente ligadas, anunciando planos de cooperação visando estabelecer uma
nova economia energética, como elemento
chave duma retoma global e das medidas
de reinvestimento. O lidares discutiram
dos meios práticos que os Estados Unidos
e o Canadá poderão tomar para encorajar
o desenvolvimento de tecnologias limpas
susceptíveis de reduzirem os gazes a efeito
de estufa e de lutarem contra as alterações
climáticas. Eles estabeleceram um mecanis-

mo de diálogo bilateral de alto nível sobre
as energias limpas, que tratarão vários temas
científicos e tecnologias cruciais, notadamente: o alargamento da pesquisa e do desenvolvimento em matéria de energia limpa;
elaboração e desdobramento de tecnologias
energéticas limpas; a regulação de um sistema de distribuição de electricidade limpa e
renovável.Responsáveis canadianos e americanos reencontrar-se-ão no decorrer das
próximas semanas para iniciarem o Diálogo
sobre a energia limpa.
Vencer os desafios da
segurança internacional
O Presidente e o Primeiro-ministro concordaram com a importância de uma estreita cooperação entre os Estados Unidos
e o Canadá num certo número de dossiês
chave, sobretudo no do Afeganistão, que é
para os dois países a prioridade absoluta e
que será um dos pontos centrais na ordem
do dia da próxima Cimeira da NATO. Os
lidares entenderam-se por outro lado, para
colaborarem estreitamente nas Américas,
principalmente facilitando um diálogo eficaz e resultados significativos na próxima
Cimeira das Américas em Abril.
Os ministros dos Negócios estrangeiros reencontrar-se-ão em Washington na próxima
semana e os da Defesa na semana seguinte,
a fim de estabelecerem um diálogo sustido
sobre esses pontos e outros desafios chave
internacionais.

Máscaras em
2008, ano fausto para
manifestações: a Cidade a imigração no Canadá
2008, o Canadá admitiu mais 10.448 residentes permavolta sobre a sua decisão Emnentes
que no ano precedente, e orgulha-se também em

A

Cidade de Montreal retrocedeu sobre a sua intenção de
proibir o uso de máscaras durante manifestações. O responsável pela segurança pública da Cidade de Montreal, Claude Delfim, anunciou o adiamento do voto que visa alterar a lei
P-6 sobre a prevenção das perturbações da paz, da segurança
e da ordem pública, que deveria ocorrer durante a sessão do
Comité executivo. A alteração do regulamento tinha suscitado
vivos protestos de diferentes grupos de defesa dos direitos das
pessoas, que temem que o regulamento efectue umas derrapagens por parte das autoridades policiais. “Há algumas semanas,
muitos indivíduos e grupos indicaram-nos as suas apreensões
sobre certas vertentes da alteração proposta”, declarou Claude
Delfim em comunicado.

ter recebido quase 27.846 residentes temporários a mais. Os
efeitos da crise poderá contudo alterar o tratamento, quando
os próximos resultados sobre os novos recém-chegados forem
divulgados, prediz um advogado especializado em imigração.
Num comunicado de imprensa, Jason Kenney, ministro da Cidadania, da Imigração e do Multiculturalismo, assegura que,
crise ou não, o Canadá continua a ser um país aberto à imigração. “O nosso governo não seguirá os conselhos dos que consideram que o Canadá deveria tomar medidas para reduzir os
níveis de imigração. (...) A título de ministro responsável pelo
multiculturalismo, estou particularmente preocupado pelas retóricas conflituosas e míopes, que cria uma competição entre os
imigrantes e os Canadianos, com a economia”.
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A recessão monetária
e os movimentos religiosos
J.J. Marques da Silva
jjmarquesdasilva@avozdeportugal.com

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício.
Amor: Evite ser demasiado possessivo com a sua carametade. Saúde: Este é um período em que necessita ver
espelhadas nos seus bens materiais as suas características
próprias, ou seja, sente necessidade de se identificar com os
seus objectos pessoais.
Dinheiro: O período não é favorável a grandes investimentos.
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 1, 2, 3, 10, 19, 25

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade. Amor: Seja sincero, abra o seu coração e revele
os seus sentimentos. Saúde: Controle os níveis de colesterol. Dinheiro: O trabalho em equipa está favorecido. Sentese com uma vontade extraordinária de estar em movimento,
procura actividades de acção onde possa expandir as suas energias.
Aproveite bem esta época.
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 3, 4, 5, 6, 9, 35

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor:
No plano afectivo sente-se inseguro e com ideias negativas acerca daquilo que os outros pensam ou julgam de si,
abandone essas ideias para bem de todos. Não deixe que
interfiram na sua relação amorosa. Saúde: Cuidado com as
mudanças bruscas de temperatura.
Dinheiro: Invista no seu visual, conceda um pequeno mimo a si próprio.
Número da Sorte: 7 Números da Semana: 1, 5, 11, 14, 33, 36

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor:
Não se prevêem grandes alterações no plano afectivo. Não
ponha de parte aqueles que ama. Saúde: Cuidado com possíveis quedas. Dinheiro: Sente-se nesta fase cheio de energia física e psicologicamente, o que lhe poderá ser favorável
no que diz respeito à tomada de decisões.
Número da Sorte: 28 Números da Semana: 1, 5, 7, 8, 11, 17

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático. Amor: Poderá sentir-se um pouco triste e melancólico. Caso desconfie de algo, fale abertamente com a pessoa
que tem a seu lado. Saúde: O seu organismo é o espelho do
seu estado de espírito. Não se deixe abater por uma pequena constipação. Ingira alimentos ricos em vitamina C.
Dinheiro: Cuidado com as más intenções de um colega de trabalho.
Deve ter mais atenção com a forma como gere as economias.
Número da Sorte: 78 Números da Semana: 2, 13, 24, 33, 49, 51

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Aproveite os momentos de diversão que irá passar
com a sua família. Partilhe com ela os seus pensamentos
e peça-lhes alguns conselhos, verá que não se arrependerá.
Saúde: Tendência para emagrecer. Cuidado com dietas desmedidas. Dinheiro: Não deixe que as preocupações do seu trabalho prejudiquem a
sua saúde e a sua vida familiar.
Número da Sorte: 41 Números da Semana: 10, 25, 39, 41, 55, 68

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Crueldade.
Amor: Seja mais ousado. Entregue-se aos prazeres da paixão.
Saúde: Cuide dos seus pés. Lembre-se que eles são a base do
seu corpo e por isso requerem uma atenção especial. Dinheiro:
Período marcado por inúmeras reuniões de trabalho.
Número da Sorte: 58 Números da Semana: 15, 17, 22, 38, 42, 60

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor:
Seja firme. Mantenha os seus pontos de vista. Não permita
que os seus amigos influenciem as decisões que toma.
Saúde: Cuidado com as dietas exageradas. Pode prejudicar
a sua saúde. Dinheiro: Poderá receber a resposta pela qual tanto ansiava. Anime-se, vai ser positiva.
Número da Sorte: 67 Números da Semana: 4, 9, 13, 21, 37, 41

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização. Amor: Não esconda os seus sentimentos da pessoa
amada. Revele aquilo que sente. Tente controlar as recordações menos positivas que tem do seu passado afectivo.
Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso. Inscreva-se numa modalidade desportiva. Será bastante benéfico para o seu bem-estar físico.
Dinheiro: Não terá problemas de maior. Momento em que se pode permitir alguns gastos supérfluos.
Número da Sorte: 4 Números da Semana: 12, 29, 31, 40, 56, 57

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo
de Vida. Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém
em quem confie verá que se sentirá bem mais leve. Durante
este período poderá conhecer alguém muito especial.
Saúde: Sistema nervoso alterado. Aposte no exercício físico. Dinheiro:
Estabilidade financeira. Poderá receber uma quantia avultada de dinheiro, proveniente de um familiar.
Número da Sorte: 20 Números da Semana: 4, 6, 10, 20, 33, 45

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Ouça os conselhos dos seus amigos. Eles podem ter
mais razão do que pensa. Diga abertamente ao seu companheiro tudo o que pensa acerca dele, assim poderá esclarecer certas dúvidas. Saúde: Relaxe, deixe as preocupações
para trás. Não tenha medo de ir ao médico.
Dinheiro: Seja prudente na forma como administra as suas finanças.
Número da Sorte: 6 Números da Semana: 11, 29, 31, 55, 56, 59

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição,
Poder. Amor: Grandes surpresas românticas. A sua relação
afectiva estará em profunda harmonia. Saúde: Tendência
para excessos, modere os seus impulsos.
Dinheiro: Evite os conflitos no local de trabalho. Momento
propicio para investir num novo negócio.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 6, 9, 15, 26, 30, 70

O

tempo que atravessamos,
em situação precária e quebra económica em muitos países,
tem sugerido a pergunta: --“Os
movimentos religiosos também
são atingidos?”
Uma resposta pronta, impensada, seria: --“Sim; são atingidos”.
“E qual o método que têm para solver o percalço mundial”?
Aí há necessidade de conhecer os movimentos religiosos. Iremos, pois, diligenciar uma resposta condigna,
que seja, então, proporcional ao método da agitação interior de cada grupo existente. Dizemos grupo porque
há movimentos de acção exclusiva, e movimentos com
grupos filiados ou associados, e os métodos de resolução não são iguais entre eles. Vejamos, por exemplo, a
“Igreja Universal do Reino de Deus”. Esta igreja, fundada há 30 anos no Brasil, aproveita-se da crise e do
desespero dos seus fiéis, para engrossar o volume de
teres e poderes, que são o seu império já instalado em
muitas nações do mundo, com riqueza de imóveis, Bancos, estações televisivas e de rádio, para difusão de um
método de suposta prosperidade, em cambio de rituais
e doutrina controversa, embora dita no âmbito do Cristianismo. Esta igreja, que também se movimenta sob a
sigla de “Pare de Sofrer”, não sofrerá recessão, e o seu
método é: --“Se você dá, Deus suprirá”. Há dias lemos
de uma senhora que teve de pedir emprestados 500 pesos a sua mãe, e foi com eles ao templo, onde pediu
auxílio, trabalho, saúde e paz familiar. Ao ouvir que a
crise mundial não devia servir de pretexto para se negar
o dízimo e a oferenda, entregou o dinheiro sem hesitação. A notícia diz que “oito dias depois regressou com
outro donativo, sem verificar que estava aumentando o
rebanho da IURD”!... Mas pensou que Deus ia devolver
o dinheiro multiplicado... E muita gente também vive
esperando!
Temos verificado que as multidões que enchem os
templos da IURD, não viram, multiplicado por Deus,
o montante das suas ofertas, mas os mentores da IURD
enriqueceram, e insistem: “dê mais; aumente a sua fé,
e verá!” A Igreja Universal do Reino de Deus, nome
pomposo, é seita de movimento exclusivo, e deve ser
considerada à parte. Não irmana com as igrejas evangélicas, de fundamentos sãos, e naturalmente bíblicos.
Pelo menos trabalha em sentido inverso ao das palavras
de Jesus, que respondeu: --“As raposas têm os seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não

tem onde reclinar a cabeça”! (Lucas 9:58) Edir Macedo Bezerra, fundador da IURD, é senhor de um palácio
de riqueza incalculável, doutor em teologia, filosofia,
e mestre em ciências teológicas, títulos que o afirmam
diante do público que se inclina diante dele e de seus
acólitos, e os segue com a fé convertida numa esperança
ansiosa. Tem 64 anos; não há recessão que possa abatêlo, e há quem afirme que, em quanto viva não poderá
gastar a fortuna que adquiriu com a Igreja. Como ele,
há outros pastores, fundadores do movimento “Evangelho da Prosperidade”, que não têm que recear a crise
mundial. Pelo contrário, se quisessem poderiam ajudar
os Bancos e as Empresas a sair dos apuros que apoquentam o público, crente ou descrente.
Comparar a Igreja Católica Romana não nos ajuda a
concluir que a crise a leve a uma perca de desastre assustador. Sua riqueza material é imensa, e não quebra
facilmente. Todavia, não podemos contestar o facto de
algumas paróquias sofrerem pela ausência nos cultos,
duma assistência que oferecia, mas o desemprego golpeou, e por tanto a impede de adquirir os benefícios do
seu hábito, e contribuir no peditório litúrgico. Sim, a
crise atinge esses pobres!
Claro está que podemos igualar o mesmo critério com
os movimentos evangélicos legítimos. Mas não queremos passar por alto aqueles grupos que não se queixam;
que crucificaram o interesse material, e trabalham por
amor. Os que têm uma chamada do Alto, e pautaram a
sua vida com o seu próximo para o exercício de comunhão e interesse espiritual, em obediência à ordem divina, onde o material e o físico pode ser repartido. Conhecemos pastores que sofrem quando a enfermidade tolhe
alguém da sua freguesia eclesial, e hei-los a caminho
da sua residência para uma oração reconfortante, como
aconselhou S.Tiago, para que venha a “chuva temporã
e serôdia”, (cap.5:7)! Esses não se perdem na vigilância
interesseira da crise. Se acaso faltar um pedaço de carne
para fazer uma canja em casa do doente, são capazes
de subtrair um pedaço na única galinha que têm para
a família, como conduto do pão em fim de semana! Há
exemplos na vida de Paulo, que tinha “por ofício fazer
tendas” (Actos 18:3) e, prisioneiro pela fé, não descurava o governo da Igreja de Filipos. Gozando, com alegria
ao receber a oferta que a Igreja lhe mandou por Epafródito, escreve: --“Não que eu procure dádivas, mas o que
realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso
crédito” (Filp.4:17)!
Todavia, não são muitos os que hoje se distinguem
assim!

Coisas do Corisco
José de Sousa

jdesousa@avozdeportugal.com

A

festa dos amorosos foi
há duas semanas, mas eu
gostaria de falar um pouco esta
semana, porque o amor se celebra todos os dias, não acham!?
Queria assim falar de amor com
um cadeado… Sim, fechado à
chave! Neste caso, é mesmo o que acontece depois da
saída do livro “J’ai envie de toi” de
Federico Moccia, onde as personagens vão sobre a Ponte Milvio,
em Roma, e depois de escreverem
os seus nomes no cadeado e fechar
o mesmo contra o terceiro poste
de luz, jogam depois as chaves ao
rio. Centenas de casais têm feito o
mesmo, ao grande desagrado dos
empregados da Câmara Municipal,

que todos os dias têm centenas de cadeados para cortar.
Sempre na mesma ordem de ideias – o amor – e sabendo que há cada vez mais Igrejas a transformarem-se em
condomínios, uma empresa inglesa saiu com uma Igreja tipo “bexiga”, ou seja, enche-a de ar e aparece uma
Igreja, pronta para receber os noivos que se queiram casar pela Igreja. Podem entrar 60 convidados, e a Igreja
mede 5 metros de largura por 7 de comprimento.
Só deve fazer atenção com os sapatos de salto alto das senhoras...
Na minha próxima crónica, vou falar
de música.
Um amigo foi recentemente cantar
fado a um restaurante da comunidade
e queixou-se da falta de interesse de
certas pessoas lá presentes... Vais ver,
caro amigo, que não és o único artista
a queixar-se.
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Dia das amigas

“Recordar é viver”, efeméride celebrada na cidade vizinha de Laval…
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

A

tradição açoriana manda
que as quatro quintas-feiras que antecedem a terça-feira
gorda de Carnaval
sejam celebradas
em convívios entre Amigos, Amigas,
Compadres e Comadres. Inicialmente as
festas faziam-se mesmo em grupos de
amigas. Estes dias já se celebravam no
século XlX segundo me informou Crisantina Moniz, elemento muito activo em
tudo o que é folclore e tradição. Curiosa-

mente muitos emigrantes que vivem em
terras além-mar mantêm bem vivos estes

convívios.
Aleluia Machado, Crisantina Moniz,
Maria Pacheco e várias outras senhoras
começaram este convívio há cinco anos
e já estão a preparar algo ainda mais elaborado para o ano, e tudo isto porque as
tradições estão sempre dentro do coração
do Açoriano. “Recordar é viver” foi o
tema deste ano, podendo assim cada uma
recordar os tempos escolares, passando
pela juventude e chegando até aos dias de
hoje. Afinal, foi a celebração da amizade
que se comemorou com muita brincadeira, jogos, anedotas, dança, e até canção.

Celebrou-se ao feminino e sem pressas.
Para algumas “amigas” esta data não é

só uma data no calendário, é uma altura importante que deve ser celebrada na
companhia de quem é amiga todo o ano e
onde a alegria tem lugar, sem necessariamente ser com a euforia que tomou conta
das gerações mais novas.
Maria Pacheco que tem escrito muitas
peças de teatro, poesia e participado nas
próprias peças, muito simplesmente me

dedicou a seguinte quadra: “muito gosto
de falar consigo] vê-se que é pessoa de
bem] se estivesse sempre comigo] não
olhava para mais ninguém”.
A tarde de domingo, 22 de Fevereiro
passada no salão de festas de Nossa Senhora de Fátima, em Chomedey, Laval,
um local bastante agradável, proporcio-

nou uma grande jornada de lazer, com
boa disposição e foi realmente uma tarde
onde a alegria das mulheres era contagio-

sa.
A ânsia da camaradagem que nós tanto
procuramos, manifesta-se nestas ocasiões espontâneas, reunidas por um pretexto simples. Todas cozinharam e prepararam com amor algo que trouxeram e
assim houve aquela variada gastronomia
açoriana tão benéfica ao paladar de quem
aprecia merendar. Não faltou o pão e a
bebida sobre a mesa. Os doces regionais
que no final vieram decididos a conquistar a assistência, contribuíram definitivamente para o encanto de todas.
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Sabe o que quer e inspira confiança

Benoit Labonté
Raul Mesquita
rmesquita@avozdeportugal.com

D

esloquei-me ao edifício da Câmara Municipal de
Montreal a fim de encontrar o actual chefe da oposição oficial, o senhor Benoit Labonté, numa manhã a
que o Sol tinha feito honras de presença, após vários
dias sombrios de nuvens com intermitências ameaçantes. Talvez um bom presságio.
Desde da retirada de Pierre Bourque da arena política,
que não tinha pisado os ladrilhos do edifício do 275
Notre-Dame Este. A austeridade do local traz-me à
memória, por antípode, a calma, a gentileza e o “fair
play” desse gentil-homem de quem muito mais seria
lícito esperar-se, se tivesse continuado à frente dos
destinos da Câmara montrealense. O destino e a crueza
da inconstância e da ingratidão humana, decidiram

diferentemente. Talvez por isso se tenha desenvolvido o
meu interesse em conhecer o seu substituto, legalmente
eleito pelas instâncias do Partido Vison-Montreal, e
que por direito próprio ocupa as funções de Chefe da
Oposição: Benoit Labonté. Candidato a Presidente da
Câmara Municipal de Montreal nas eleições do 1º de
Novembro próximo.
O encontro
Este efectuou-se à hora aprazada e desde o primeiro
instante fiquei agradavelmente cativado pela recepção.
Descontraído, confiante e inspirando confiança, Benoit
Labonté demonstra no trato, a grande bagagem que possui como homem de acção, de compromisso, com um
rico curriculum onde se inscrevem— entre outras funções— a presidência da Câmara de Comércio Metropolitana de Montreal.
Transborda de simpatia e acessibilidade. Qualidades que considero importantes para o lugar que aspira.
Como não domino muito bem o tradicional papel de entrevistador, segui o rumo onde melhor me sinto ou seja,
a conversa franca e a narração daquilo que foi dito. Dei,
no entanto, o mote.
O como e o onde, Benoit Labonté surgiu no panorama
político municipal. O meu “entrevistado” respondeume sem delongas, dizendo-me que é presentemente
Chefe da Oposição Oficial, sendo Chefe do Partido Vision Montreal desde 25 de Maio último. Em Novembro
de 2005 tornou-se “Maire” da freguesia de Ville Marie,
território fronteiriço com a zona portuguesa dado que
os limites se situam na rua Sherbrooke. Antes, porém,
tinha sido presidente da Câmara de Comércio Metropolitana da Montreal, como dito acima, durante cerca de
quatro anos; Pdg de Wall Trade Center, um organismo
comercial agregado a esta Câmara, que tem por missão
desenvolver as exportações de Montreal para o estrangeiro e chefe de gabinete de Paul Martin, quando este

foi Ministro do Desenvolvimento Económico, durante
cerca de 9 anos. Benoit Labonté tem 58 anos e, sendo
a primeira vez que foi eleito, não é, portanto, como se
prova, a primeira vez que trabalha em política. Mesmo
assim, apesar de ser neófito nestas lides de liderança
partidária, conseguiu dois êxitos quase inesperados, ao
ganhar duas freguesias em outras tantas eleições intercalares: em Ahuntsic e LaSalle.
De Bourque a Labonté
A conversa derivou a seguir para o campo das diferenças ou das similitudes entre ele e Pierre Bourque,
a quem sucedeu à frente do partido. Considera que as
diferenças são sobretudo de contexto. Pierre Bourque
foi presidente da Câmara na época que antecedeu as
fusões. Era, então, uma dinâmica diferente, pois agora,
nada funciona da mesma maneira. É por isso difícil de
se estabelecerem comparações, porque a situação não
é a mesma desses tempos não muito recuados. Porque
na realidade, passou-se de 27 municipalidades a 34,
onde cada qual defende o seu território de uma maneira
bastante individual e aguerrida. O mais importante no
contexto actual, será de se assegurar que cada freguesia
fornece aos seus cidadãos, de forma aceitável, todos os
serviços de proximidade que lhes competem.
O que nem sempre se verifica.
O problema é que como não há uma visão de conjunto,
cada freguesia desresponsabiliza-se de qualquer falha
que suceda, descartando-se e lançando a falta sobre o
vizinho mas, para o “Maire” da cidade-centro, as culpas
são sempre dos outros. Porém, ele não pode exigir que
as freguesias assegurem os serviços de proximidade a
100%, quando para isso apenas recebem 23% dos meios
necessários. E recomeça assim, o jogo do empurra.
É conhecido que a grande vantagem de se trabalhar em
“equipa” é exactamente a possibilidade de atirar com
as culpas para cima do outro… Que no fundo, nada resolve.
Voltando a Bourque e em termo de visão de aproximação à cidade, há um aspecto bastante comum aos dois
homens: a sua dedicação, o inefável amor por Montreal
e a alma profundamente montrealense quase de metafísica, que Bourque tinha muito forte e que Benoit Labonté sente possuir de igual modo.
Falando de fusões
O principal problema que rodeia as fusões das antigas
municipalidades, é que se criou uma espécie de federação de freguesias que deu demasiados poderes a estes
agregados e a hegemonia da cidade está a desfazer-se.
Exprimindo-se como simples cidadão, Benoit Labonté
pensa que se não houver um sentimento de pertença,
de identificação do cidadão com a sua cidade, perde-se
a alma e a cidade torna-se amorfa, diluída. Porém, há
gente que parece não compreender isso e que continua a
exibir-se como se estivesse num circo, sem se preocupar
com as graves consequências que podem agravar-se.
“Bourque — diz-me Labonté, não se dava em espectáculo e eu também não, Há dois tipos de gente em política. Gente que se aplica e baseia nos resultados e os
outros que preferem exibicionismos espectaculares. Eu
prefiro os resultados.
Devemos ter em conta a complexidade dos paradigmas
com que somos confrontados e é necessário adaptarmonos ao contexto de hoje — continua, acrescentando —
um dos elementos mais importantes de todo este processo é a capacidade de tomar decisões. A ideia não é
a de fazer à Napoleão, mas também não se deve cair na
procura a todo o custo de um consenso que, finalmente,
nunca se obterá”. E é aí que repousa, efectivamente, a
verdadeira capacidade de liderança de um chefe.
Saber escolher a assumir. E deu-me este exemplo: “O
ano passado, durante 17 dias, fechou-se parte da rua
Ste Catherine, transformando-a, a título de experiência,
em artéria para peões. Como de costume houve quem
protestasse muito porém, não foi decidido por nenhum

capricho. Antes, tinha encontrado os comerciantes e os
residentes do sector e a resposta foi bastante encorajador. Por isso demos seguimento à ideia. Acabou por ser
um êxito formidável. Mas é preciso haver gente capaz
de tomar uma decisão. Quando uma ideia é posta na
mesa, deve-se analisá-la sobre os vários ângulos e decidir depois. Isto é fácil. O difícil é assumir a decisão.
Partilho com Pierre Bourque a mesma visão. Também
não me preocupo com sondagens. É na rua, no contacto
com os cidadãos e os comerciantes, que tomo o pulso e
os pareceres da população”.
A diversidade cultural
Não poderíamos finalizar o nosso encontro sem aflorar a posição dos grupos culturais, tão representativos
em Montreal. O meu interlocutor não hesita em dizer:
“Creio que ainda não reconheceram todo o trabalho
que Bourque fez a nível do multiculturalismo. Graças
a esses esforços, à sua compreensão e generosidade,
posso agora passar à Fase 2. Porém não falo jamais
em multiculturalismo. Prefiro referir-me às Diversidades Culturais. Hoje, em 2009, há ainda uma distância
entre “nous et vous” e como canadiano, quebequense
francófono de origem e montrealense por nascimento
e quase devoção, não aceito essas distâncias. Somos
todos Montrealenses e elementos activos da mesma diversidade cultural. Os desafios dos tempos de hoje são
de todos e tocam o meio-ambiente, a urbanização, os
transportes públicos, a habitação, as infra-estruturas.
Concernem todos globalmente. Bourque fez compreender aos Montrealenses de todas as origens uma nova
forma de aproximação e acolhimento junto da diversidade e isso é formidável porque os tempos mudam
muito rapidamente. Em Montreal, 48% da população é
de outras origens que a francesa ou inglesa. É, pois, a
essa amálgama urbana, que é necessário enviar a mensagem de que se devem eliminar as barreiras entre as
diversas origens, mas que estas, não podem fechar-se
sobre elas próprias, porque todos somos componentes

da mesma população.
Devemos unir-nos em torno de um projecto comum, que
vise uma melhor planificação dos serviços a que todos
têm direito, ao retorno e desenvolvimento do sentimento
de orgulho de ser montrealense, à expansão da cidade
e da sua implicação e posicionamento no concerto das
grandes cidades internacionais. Montreal terá de voltar
a ser a Montreal cosmopolita, capital da francofonia na
América, que se orgulha da sua história, do seu dinamismo, das suas raízes, dos seus parques bem cuidados
e da sua grande diversidade cultural, quase única no
mundo, onde é agradável viver.
É para os cidadãos em quem Montreal vive, que queremos oferecer-lhes uma nova visão, uma nova forma
de ser cidade, partilhando ideias e decisões. Uma visão
alargada à escala da cidade”.
Benoit Labonté respira a coragem das suas opiniões
e integridade. E são cada vez mais raros estes valores
nos tempos que correm. Até à próxima senhor Chefe da
Oposição Oficial.
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Tuna de oiro homenageia vallacorba
Redacção
red@avozdeportugal.com

Fotos de Manuel A. Pereira

A

popular Tuna de Oiro, órgão musical da Missão de
Santa Cruz, prestou no último sábado uma simpática homenagem ao nosso director António Vallacorba.

neste evento.
Acompanhado dos seus familiares, António Vallacorba teve lugar à frente da plateia, ladeado pelo senhor
Cônsul-geral, Dr. Carlos de Oliveira.

entregue ao nosso Director um Certificado de Apreço
enviado pelo Governo Autónomo dos Açores e assinado
pelo seu Presidente, o senhor Carlos César.
O senhor Dr. Carlos Oliveira tinha também dirigido a
António Vallacorba algumas palavras de estímulo e de
consideração mesmo se, confessou, nem sempre estar
de acordo com todos os seus escritos
O homenageado agradeceu, comovido, todas as distinções e manifestações de amizade recebidas desejando
boa saúde e felicidades aos presentes.
A festa continuou com interpretações da Tuna de Oiro
onde, Filomena de Amorim, intercalou poesias do Livro
“Peito Açoriano” , da autoria de António Vallacorba,
com apoio musical, seguindo-se um agradável convívio
com beberete facilitado pela Casa dos Açores.

Em colaboração com a Casa dos Açores, foi assim nas
suas instalações que um razoável público compareceu

A significativa homenagem iniciou-se com a apresentação e palavras de boas-vindas do incansável Presidente da Caçorbec senhor Damião de Sousa, seguindo-se
algumas actuações da Tuna dirigida pela simpática Filomena Amorim.
Após um pequeno intervalo o pintor Francisco Andrade ofereceu uma interessante obra da sua autoria
ao homenageado, tendo depois, o senhor Cônsul-geral,

Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, rua Hochelaga - Montreal H1N 1X6

Tel.: 514.254.4647 - 514.354.7276

SÁBADO 28 DE FEVEREIRO DE 2009
Com Jordelina Benfeito e DJ “Entre-Nós”
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CANTINhO DA POESIA

23 de fevereiro de 2009
1 euro = caD 1.615790
URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

DISCOS/LIVROS

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
consulado-Geral do Brasil em mtl
1 Westmount Square
514.499.0968
consulado-Geral de Portugal em mtl
2020 University
514.499.0359

música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

aSSociaÇÕeS e clUBeS

FLORISTA

DISCOTECA PORTUGUESA

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
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

ALGARVE
514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.6619

CAIXA PORTUGUESA
514.842.8077

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

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

DENTISTAS

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

Todas as histórias são banais
Só o sofrimento deixa marca
Traumatismos espirituais
Que o subconsciente acarta

4209 De Bullion

514.845.5804

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

514.484.3795

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
514.842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides 450. 669.7467

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200

514.985.2411

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

OURIVESARIAS

PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

514.272.0362

PSICÓLOGOS

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
VOYAGES ELITE PLUS • PAULA AZEVEDO • 514.381.5200
associaram
na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
FORMAT: 1/16 PAGE • NOIR ET BLANC

Historia triste que nos fere
Que nos toca e nos magoa
Sobre tudo quando se refere
Há pouca sorte de uma pessoa

DATES DE PUBLICATION: 25 FÉVRIER 2009; 4, 11 ET 18 MARS 2009
A VOZ DE PORTUGAL • TOUS DROITS RÉSERVÉS • REPRODUCTION INTERDITE

tel.: 514 381.5200

Emigrante de espírito ausente
Que a sorte nunca sorriu
Por viver constantemente
Na terra que nunca mais viu

1530, Fleury este, montreal
eliteplus.teresa@videotron.ca

Ele é castiço e engraçado
Tenta a todos fazer rir
Mas é só, um camuflado
Para a sua dor encobrir

teresa Gaipo

Para tentar fugir à realidade
E ás pedras do seu caminho
Ele afoga a sua ansiedade
Numa garrafa de vinho

encontra-se agora na agência de

José da Conceição

carnaval
São no mundo festejadas
Folias de Carnaval
Mas sempre mais celebradas
No Brasil e Portugal !...

CHEZ DOVAL
514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.

514.861.4562

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

Aldeias, vilas, cidades
Destes nossos dois países
Fazem das festividades
Momentos assaz felizes...
Fantasiam-se partidas
Forjadas no Carnaval
Ousadas e atrevidas
Mas ninguém as leva a mal.
A crítica mascarada
De máscara fica nua
Pois só assim disfarçada
Tem liberdade de rua...
Do frenético ambiente
Após a festa acabada
Permanece muita gente
Sem máscara...Mascarada !...

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

TRANSPORTES
M. Amine
DR. THUY
TRAN
payé $100, 4 fois: 10, 17 et 29 décembre 2008 TRANSPORTES BENTO COSTA
4270Boul.St-Laurent,#209
514.499.1624
7 janvier 2009
514.946.1988

AMINE

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

514.264.0502

Meu querido portugal
Meu querido Portugal com seus encantos profundos.
Ele é pequenininho, mais é grande para o mundo...
Conhecido em toda parte da Europa ao Japão.
Graças as suas belezas que despertam multidões.
Meu querido Portugal, tu és um predestinado.
Para descobrir novas terras para isso fosse criado.
E nunca fosses esquecido
Pois por Deus és sempre lembrado.

514.725.2626

SEGUROS
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Viagens para toda a parte
do mundo e não só!

compare os preços.

WWW.HOLAVOYAGES.COM

É quadra de euforia
Liberdade e extravagância
Num misto de idolatria
São festas de relevância...

Euclides Cavaco

RESTAURANTES
150 Marie-Anne E.

Viagens elite Plus.

E os anos vão passando
Já sem esperança de voltar
Sua tristeza de quando em quando
Vai num mar de vinho afogar.

JORGE VASCO
514.288.2082

Deixa na dor seu esposo; seus filhos (a) Amílcar,
Aldina e Paulo e seus cônjuges respectivos; seus
netos e netas, assim como restantes familiares e
amigos.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas
na liturgia do 7o dia em sufrágio pela sua alma, que
se realiza hoje, quarta-feira 25 de Fevereiro, pelas
18h30, na Igreja Santa Cruz.

Há histórias de emigração
Onde a nostalgia se instala
Retratos de recordação
Encontrados numa mala

ALBERT STATION SERVICE

406, St-Joseph E.

CANALIZADORES

1 Mont-Royal Este

FLEURISTE FLORATERIA

PADARIAS

CAIXA DE ECONOMIA

4267 Av. Coloniale

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

514.844.3054

BOUTIQUE ANA MARIA

4244 St. Laurent

FARMÁCIA RITA NACCACHE

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

BOUTIQUES
4409 St. Laurent

FARMÁCIAS

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.385.1484
514.385.3541

Me. LUCIEN BERNARDO
514.844.1011
450.687.4035

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

225 Gounod

NOTÁRIOS

iGReJaS
Missão Santa Cruz
Missão Nª Sª de Fátima

ELECTRO-LUSO

4701 St-Urbain

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

ELECTRICIDADE

História
De certos emigrantes

cláudia Gomes

Faleceu em Camareira, Coimbra, Portugal, no dia
17 de Fevereiro de 2009, com 76 anos de idade,
Cláudia Gomes, natural da mesma cidade, esposa
de Marcolino Gomes.

Tua missão foi divina e repleta de muita luz.
Para descobrir novas terras...
E através da catequese ganhar almas para Jesus.
O mestre crucificado e morto pregado na cruz.
Minha homenagem em especial a você Silvio Martins.
E a todos os funcionários que trabalham, nesse jornal.
Como também, o meu abraço a todos os portugueses.
Radicados ou não nesse belo Portugal.
Vivaldo terres

Minha mulher, a solidão...
Minha mulher, a solidão,
Consegue que eu não seja triste.
Ah, que bom é o coração
Ter este bem que não existe!
Recolho a não ouvir ninguém,
Não sofro o insulto de um carinho
E falo alto sem que haja alguém:
Nascem-me os versos do caminho.
Senhor, se há bem que o céu conceda
Submisso à opressão do Fado,
Dá-me eu ser só - veste de seda -,
E fala só - leque animado.
Fernando Pessoa
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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*

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

veNDe-Se

viDeNTe

coSTURa

operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. tempo inteiro.
(514) 820-5247
les entrepreneurs Bucaro inc.
Empresa em plena expansão procura instalador de “pavé-uni”, com
um mínimo de 5 anos de experiência. Também procuramos jornaleiro
com 3 anos de experiência. Salário
conforme qualificações. Muitas regalias. 514-325-7729
Senhora para limpeza, 2-3 vezes por
semana (2ª a 6ª unicamente). Ville
Mont-Royal. 514-736-8765
Senhora para cuidar de senhor idoso, no bairro português. Horário flexível – 15 horas por semana.
telefonar, entre as 18h e 20h
514-923-7151

Bungalow à venda, na cidade de
Laval. Para mais informações, contactar Américo.
450-681-6725

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

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

3 ½ todo renovado, no bairro StMichel. Entrada para máquinas de
lavar e secar. Livre imediatamente.
514-324-9542
Grande 3 ½ num subsolo, em Montreal este.
514-353-8182 ou 514-825-8182

veNDe-Se

NeGÓcioS

4 pneus de Inverno com jantes de
Inverno. $400. 514-571-1924
Uma Nova camisola oficial de Cristiano Ronaldo importada, modelo europeu tamanho médio. 514-967-7036

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

Mobília de quarto e sala
de jantar, e pequenos
electrodomésticos.
Motivo de retirada.
514-729-6772
depois das 17h

aRReNDa-Se

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
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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identiFicAção
NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

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

aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa

Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755
Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio,
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males fluidos
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com
Talismãs fortíssimos para todos os fins! Considerado um dos
melhores Profissionais no Canadá e estrangeiro, consultado
por vários colegas devido às minhas previsões serem exactas e os tratamentos eficazes.
Falo Português.
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ANEDOTAS
Criança Inocente
Uma criança está dentro do carro do seu pai, quando avista duas prostitutas na rua...
- Pai, quem são aquelas senhoras?
O pai, meio embaraçado, responde:
- Não interessa, filho... Olha, antes, para esta loja... Já viste os brinquedos, tão lindos?
- Sim, sim, já vi. Mas... quem são as senhoras e o que fazem ali, paradas?
- São... são... São senhoras que vendem na rua.
- Ah, sim?! Mas, vendem o quê?
Pergunta, admirado, o garoto.
- Vendem... vendem... Sei lá... vendem um pouco de prazer!
O garoto começa a reflectir sobre o que o pai lhe disse, e, quando chega a
casa, abre a sua carteira com a intenção de ir comprar um pouco de prazer. Está com sorte! Pode comprar 25 Euros de prazer! No dia seguinte,
vai ver uma prostituta e pergunta-lhe:
- Desculpe, minha senhora, mas pode-me vender 25 Euros de prazer,
por favor?
A mulher fica admirada, e, por momentos, não sabe o que dizer, como a
vida está difícil, ela aceita, leva o garoto para sua casa e prepara-lhe seis
tortas de morango.
Já era tarde, quando o garoto chegou a casa. O pai, preocupado pela
demora do filho, pergunta-lhe onde ele tinha estado. O garoto olha para
o pai e diz:
- Fui ver as senhoras que nós vimos ontem, para comprar um pouco de
prazer!
O pai fica amarelo!
- E... e então... como é que se passou?
- Bom, com as quatro primeiras não tive dificuldade. Com a quinta levei
quase uma hora, tive que empurrar com o dedo, mas comi-a, mesmo
assim.. Com a sexta foi com muito sacrifício! No fim, estava todo lambuzado...Até derramei creme, por todo o chão, mas fui convidado a voltar
amanhã....Posso ir?
O pai caiu de costas...
Num bar, um homem aborda uma loira e diz:
- Posso-lhe oferecer uma bebida?
- Não obrigada, o álcool é mau para as minhas pernas...
- Oh, lamento... as suas pernas incham?
- Não, afastam-se!

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

01.

YounG Fire
lonelY

02.

niKiA
Vem comiGo

03.

erAtoxicA
nosso FAdo (liVe)

04.

mAuricio morAis
Já não Ha dinheiro

05.

mindWAlK BlVd
crimson sunset

06.

micHelle romeiro
o Amor mudou de FAce

07.

mArc dennis
olHos Que nAo Veem

08.

AnA lisA
dA -meu o teu Amor

09.

mAuricio morAis
encostA deVAGArinHo

10.

ZodiAc
nossA dAncA

bOCA DO INFERNO

Um grande debate nacional
sobre grandes debates nacionais
Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

O

PS e o PSD querem falar
connosco. Primeiro foi a
crise, agora é este súbito interesse dos dois maiores partidos em
falar com os portugueses. 2009
é, definitivamente, o ano das
más notícias.
Há uma semana, Manuela Ferreira Leite anunciou o Fórum Portugal de Verdade, uma
iniciativa que pretende resolver os problemas que preocupam os portugueses, designadamente com soluções
que preocupem de outra maneira os portugueses. Depois, José Sócrates, na qualidade de candidato a secretário-geral do PS (que é uma pessoa muito parecida com
o primeiro-ministro, só que enfrenta uma oposição mais
forte), declarou que o partido iria levar a cabo um grande debate nacional com o objectivo de definir a plataforma eleitoral com que o PS se apresentará às eleições
para continuar a política que gerou a necessidade deste
grande debate nacional.
Os grandes debates possuem características específicas que não só os distinguem dos pequenos debates
como os tornam encantadores. Em primeiro lugar, os
grandes debates são inúteis. A melhor maneira de lançar
Portugal no caminho do desenvolvimento não é ouvir
os portugueses, é ouvir os noruegueses. Falemos com
gente que sabe mesmo o que é desenvolvimento a sério.
Trata-se de um povo que consegue desenvolver-se às
escuras no meio do gelo. Pode ser que tenham sugestões
importantes para dar a quem vive num clima em que o
Verão dura mais de dez minutos.

Em segundo lugar, os grandes debates nacionais são
sazonais. Só medram em ano de eleições. Desde os Estados Gerais do PS, em 1995, até ao Fórum Portugal de
Verdade, todos os grandes debates nacionais decorreram
no ano de eleições legislativas. Sempre que os cidadãos
se dirigem à cabina de voto, os dois maiores partidos
fazem muita questão em ouvi-los. Nos anos em que não
vai às urnas, o povo, aparentemente, não tem nada de
especialmente interessante para dizer.
Por último, os grandes debates nacionais são inquietantes. Os do PSD misturam Portugal e verdade, que
são dois conceitos geralmente tidos como incompatíveis. Além de que, num ano como este, disporem-se a
dizer a verdade aos portugueses parece ser uma crueldade desnecessária. A única mais-valia do debate proposto pelo PSD é avançar com a verdade um bom par
de meses antes das eleições e, portanto, da campanha
eleitoral – da qual a verdade costuma estar convenientemente afastada. Os grandes debates propostos pelo
PS realizam-se no âmbito das Novas Fronteiras, o que
pode ser trágico. Ao fim de um ano de governo, Sócrates
foi às Novas Fronteiras declarar que o País começava
a recuperar a confiança. Ao fim de dois anos foi dizer
que era claro que o governo tinha um rumo. Ao fim de
três anos foi garantir que o governo tinha conseguido
fazer um trabalho notável no domínio da estabilidade e
da confiança nas instituições. Tenho alguma curiosidade
relativamente à comunicação deste ano, mas confesso
que, se é para ouvir debates com intervenções sem nexo,
prefiro o Fórum da TSF, que é mais animado.

portugal: adopção internacional
António A. Archer Leite

jornal@avozdeportugal.com

SUDOKU

O

que é a adopção Internacional? Com base na Convenção de Haia, de 29 de Maio
de 1993, relativa à Protecção
das Crianças e à Cooperação em
Matéria de Adopção Internacional, que entrou em vigor para
Portugal em 1 de Julho de 2004,
estamos perante uma adopção internacional sempre que
haja deslocação de uma criança do seu país de residência habitual, designado país de origem, para o país de
residência habitual dos futuros pais adoptivos, designado país de acolhimento.
A adopção internacional envolve demasiados riscos
para a criança, para a família biológica e para a família
adoptante, pelo que se torna indispensável providenciar
para que sejam tomadas todas as medidas necessárias
para garantir o cumprimento dos direitos da criança e de
todas as pessoas envolvidas.
São os direitos da criança e o seu superior interesse que
devem orientar a acção de todas as autoridades envolvidas num processo de adopção internacional.
Como se repartem as responsabilidades entre país
de origem e país de acolhimento?
Cabe ao país de origem decidir sobre a situação de
adoptabilidade da criança e ao país de acolhimento decidir sobre a idoneidade dos futuros pais adoptivos.
O processo de adopção internacional é mais complexo do que o da adopção nacional?
É mais complexo pois para além das dificuldades resultantes das diversidades culturais e outras, há ainda
necessidade de conciliar dois diferentes ordenamentos
jurídicos.
É possível adoptar uma criança em qualquer país?
Não. Apenas nos países que aceitem as candidaturas
transmitidas pela autoridade central portuguesa, inde-

pendentemente de serem ou não países vinculados à
Convenção de Haia, relativa à protecção de Crianças e à
Cooperação em matéria de Adopção Internacional.
O processo de adopção internacional fica caro?
É algo dispendioso. Apesar da adopção em Portugal
ser gratuita, os candidatos se pretenderem candidatarse à adopção internacional em determinado país têm de
se submeter ás exigências desse país, devendo cumprir
formalidades, como por exemplo a legalização e tradução dos documentos da sua candidatura e ainda outras
despesas. Há países que exigem também entrega de determinadas quantias relacionadas, designadamente, com
despesas efectuadas com as crianças.
Que requisitos devem reunir os candidatos à adopção internacional?
Para além dos requisitos estabelecidos na legislação
portuguesa os candidatos devem cumprir ainda os requisitos exigidos pela legislação do país de destino da
candidatura.
As crianças que vêm do estrangeiro vêm já adoptadas?
A situação em que a criança vem depende de legislação do seu país de origem. Assim, poderá vir adoptada
ou com uma decisão de confiança com vista à adopção,
sendo que nesta última situação a adopção se poderá
vir a concretizar ou no país de origem ou no país de
acolhimento.
Depois da adopção decretada no país de origem da
criança é necessário recorrer aos tribunais portugueses?
É necessário o recurso aos tribunais portugueses, designadamente aos Tribunais da Relação, sempre que
exista uma sentença estrangeira de adopção que deva
ser revista e confirmada face ao direito português.
(Fonte DGSS Segurança Social)
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Sushi: saber é o que vale...
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

H

oje em dia, é difícil entrar nas novas tendências
urbanas. Preparado basicamente com arroz de
sushi, peixes, mariscos e legumes, o sushi, com o seu
sabor exótico e agradável, tornou-se moda em vários países ocidentais, e é um prato muito saudável.
O sushi é uma tradição japonesa muito antiga, mas
tornou-se em delícia da culinária moderna. Mas há
muitas concepções erradas sobre o sushi. Por exemplo, não é apenas peixe cru. O peixe é apenas um dos
ingredientes possíveis que podem ser acrescentados
ao sushi. Descubra as suas origens e a diferença entre os tipos de sushi.

cial de arroz. A textura e consistência do arroz são vitais para fazer o sushi adequado: deve ter a consistência
meio pastosa. O sushi tem mais de mil anos e, na época,
o peixe cru era preservado por meio do armazenamento
entre camadas de arroz. Durante semanas, o arroz fermentava e os produtos químicos produzidos mantinham
o peixe em bom estado. Uma vez que o processo de
fermentação estava completo, o peixe estava pronto
para ser consumido. No final das contas, os japoneses
começaram a comer o arroz e o peixe juntos. O sushi
tornou-se popular na região de Edo, que é hoje conhecida como Tóquio, onde os chefes inventaram o nigiri-
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RECEITA DA SEMANA

pimentos com arroz,
feta e pinhões no forno

2 pimentos verdes e vermelhos;
Dificuldade:
2 chávenas de chá de caldo de vegetais;
2 colheres (sopa) de azeite; 1 cenoura; Preço:
1 cebola; 1 colher (sopa) de funcho;
tempo: 1h00
2 dentes de alho; 75 gr de pinhões;
Pessoas: 6
200 gr de arroz agulha; 4 tomates;
125 gr de cogumelos; 2 colheres (sopa) de corintos; 90 gr de queijo feta;
25 gr de queijo parmesão ralado; q.b. de sal; q.b. de pimenta preta moída.
Preparação
1.Aqueça o forno a 190º C/posição de gás 5. Corte os pimentos ao meio
no sentido do comprimento e limpe as nervuras do centro e das sementes.
Ferva água numa panela grande, adicione os pimentos e deixe branquear
durante 5 minutos. Retire-os da panela. Deixe escorrer virados para baixo
e depois coloque-os num prato de ir ao forno levemente untado, desta vez
com as aberturas voltadas para cima.
2.Deite o caldo numa outra caçarola. Deite o arroz, deixe levantar fervura e
em seguida reduza o calor. Tape e deixe cozer em lume brando durante 15
minutos. Retire a caçarola do lume sem levantar a tampa e deixe repousar
num local quente durante 5 minutos.
3.Entretanto, aqueça o azeite e salteie a cebola e oalho durante 5 minutos.
Misture os cogumelos, a cenoura e o tomate, tudo temperado com sal e
pimenta a gosto.Tape, cozinhe durante mais 5 minutos até ficar macio, e em
seguida junte o arroz, o funcho, o feta (Queijo), os pinhões e os corintos.
4.Reparta a mistura pelas metades de pimento, polvolhe com o Parmesão
e leve ao forno durante 20 minutos ou até que se apresentem dourados no
cimo. Sirva com uma salada mista.

PAlAvRAS CRUzADAS

sushi, formando pequenos bolos de arroz com a mão e
pressionando a cobertura em cima. O sushi emergiu em
Montreal há dez anos, numa nova vaga de arte culinária
saudável.
No bairro Plateau-Mont-Royal, pode saborear sushi em
vários lugares, tais como: Wow Sushi (50 Rachel E.),
Niwa Sakura sushi (4433 boul. Saint-Laurent), Odaki
(3977 boul. Saint-Laurent), Soga Sushi (3671 boul.
Saint-Laurent) e Ichi Sushi (23 ave. Mont-Royal E.).

atenção... os Storm Hawks estão aqui

S

torm Hawks é uma co-produção entre a YTV e o
Cartoon Network que conta a história de seis heróis
adolescentes que tentam defender a sua terra “Atmos”
contra o império de Cyclonia.
Após a morte do último esquadrão celeste, os antigos
Storm Hawks, Atmos está sem defesa contra povos invasores. Um grupo de adolescente tenta fundar o novo

HoriZontAis: 1.Cabimento. Imaginário. 2. Epiderme. Unidade
monetária da União Europeia. 3. Antes de Cristo (abrev.). Armar o pano
de um guarda-chuva. 4. Torrão cuneiforme, empregado na construção de
muralhas. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. 5. Entre os
Gregos, na mitologia, era o filho de Vénus e deus do Amor. Que não deixa
passar a luz. 6. Relação. Fileira. Engenharia (abrev.). 7. Cipó. Inflamase. 8. Pref. de negação. Desaparecer no ar. 9. Professora. Sociedade
Anónima (sigla). 10. Título dos descendentes de Mafoma. Terreiro. 11.
Região. Género de macaco nocturno da América Tropical.
VerticAis: 1. Dar pancada em. Preposição (abrev.). 2. Massa de cera,
pez e sebo, com que os sapateiros enceram as linhas. Mililitro (abrev.). 3.
Aprovado (abrev.). Pletora sanguínea. 4. Ingeres. Unidade de trabalho em
todas as suas formas. 5. Pessoa ou coisa de género feminino de que se
fala. Planta apiácea conhecida por erva-doce. 6. Que ou quem esmola. 7.
Jogo de crianças. Espécie de albufeira. 8. Alienei. Avarento. 9. Que tem
chifres largos. Ástato (s.q.). 10. O espaço aéreo. Depressão e elevação
da superfície das águas (pl.). 11. Lugar onde se arremata o pescado à
chegada dos barcos de pesca. Procriar.

SOlUçõES
esquadrão Storm Hawks, mas a lei do país não permite,
pois são adolescentes. É pura adrenalina, os jovens tentando mostrar que eles podem defender Atmos, Cyclonia
tentando dominar e fundar um grande império e muito
mais aventura, com um toque de bom humor. Personagens: Aerrow, Radarr, Finn, Junko, Piper e Stork.

HoriZontAis:1. Cabe, Ideal. 2. Pele, Euro.
3. AC, Bastir. 4. Tepe, Mo. 5. Eros, Opaco. 6.
Rol, Ala, Eng. 7. Liana, Arde. 8. In, Voar. 9.
Mestra, SA. 10. Emir, Eira. 11. Plaga, Aoto.
VerticAis:1. Bater, Prep. 2. Cerol, Ml. 3.
Ap, Poliemia. 4. Bebes, Erg. 5. Ela, Anis. 6.
Esmolante. 7. Topa, Ria. 8. Dei, Avaro. 9.
Eurícero, At. 10. Ar, Ondas. 11. Lota, Gerar.

Fundamentos do sushi
O conceito errado mais comum sobre o sushi é o de
que é simplesmente peixe cru, ou que o peixe cru é uma
parte integral do sushi. Quando o peixe cru é servido
por si só, é chamado de sashimi. Embora o sushi originalmente inclua peixe cru, ele pode ser feito com uma
grande variedade de ingredientes, ou mesmo peixe cozido. O arroz de sushi é o ingrediente principal em todos
os sushis. Grãos pequenos ou médios são cozidos com
cuidado e misturados com açúcar, sal e vinagre espe-
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“Quem quer ser bilionário?” é o
Mike Myers e Paris Hilton
são as estrelas dos Razzies grande vencedor dos Óscares

A

véspera dos Óscares é dia de Razzies, as fambroesas de ouro que são
atribuídas — embora nem sempre entregues — ao que de pior se fez no cinema.

Em 2008, não faltaram candidatos, mas
os grandes vencedores foram, diga-se
que sem grande surpresa, o actor Mike
Myers e a socialite Paris Hilton.
A festa dos prémios realizou-se no sábado à noite, em Los Angeles, EUA, perante uma plateia bem disposta. Mike Myers
venceu o Razzie de Pior Actor, Pior Filme e Pior Argumento por “O Guru do
Amor”.
O nome de Paris Hilton também foi repetido várias vezes durante a festa dos
piores do cinema. A socialite ganhou nas
categorias de Pior Actriz, por “Hottie &
The Nottie” e de Pior Actriz Secundária,
por “Repo! The Genetic Opera”.

E não se ficou por aqui. Ainda ganhou
mais um troféu para Pior Par pela dupla
com Christine Lakin ou Joel David Moore, tanto faz, diz a fundação que organiza
todos os anos os prémios, em “Hottie
& The Nottie”. Pierce Brosnan também não escapou aos Razzies. O inglês ganhou o prémio de Pior Actor
Secundário pelo papel em “Mamma
Mia!”.
“Indiana Jones e a Caveira de
Cristal”, a mais recente aventura do
arqueólogo criado por Steven Spielberg e George Lucas, também teve
lugar nestes prémios. Foi o vencedor
na categoria de Pior Prequela, Remake ou Sequela.

E

ste ano a Índia invadiu os Óscares.
O filme “Quem quer ser bilionário?”
foi o grande vencedor da noite. Das 10
categorias para que estava nomeado venceu oito, entre elas a de melhor filme,
melhor realizador e melhor argumento
adaptado. “Smile Pinki”, também passado na Índia, venceu
na categoria de melhor curta-metragem
documental.
A 81ª Cerimónia
dos Óscares decorreu a um ritmo mais
rápido do que o habitual, com Hugh
Jackman como anfitrião, numa noite
que confirmou muitas expectativas.
Kate Winslet venceu o Óscar de melhor actriz, confirmando, assim, que
este é o seu ano, e
Sean Penn, contra
as probabilidades,
venceu o Óscar de
melhor actor pelo
seu
desempenho
em “Milke”. Um
dos momentos mais
emocionados da noite foi quando se ouviu o nome de Heath
Ledger no Kodak
Theatre, o muito anunciado vencedor
para o Óscar de melhor actor secundário.
Quem também venceu nesta categoria
foi Penélope Cruz, que, desta feita, levou
para Espanha o seu primeiro Óscar.
Pénelope Cruz recebeu o primeiro Óscar
da noite, confirmando algumas expectativas que a apontavam como favorita depois de ter vencido o BAFTA.
Esta é a segunda vez que a actriz é nomeada para um Óscar. A primeira vez foi
em 2006, na categoria de melhor actriz,
com “Volver”, de Pedro Almodóvar, a
quem agradeceu quando recebeu o galardão.
Heath Ledger não só deixou uma marca
na história do cinema, como na história
da Academia, pois foi a segunda vez que
foi atribuído um Óscar póstumo. A primeira vez que este galardão foi entregue
nesta situação foi há trinta anos a Peter
Finch, por “Network – Escândalo na Televisão”. Depois de vencer quase todos
os prémios da crítica, o BAFTA e o Globo de Ouro para melhor actor secundário,
o Óscar era praticamente garantido.
Os pais de Ledger subiram ao palco para
receber a estatueta e fizeram um pequeno
discurso que deixou a plateia visivelmente emocionada.
O Óscar de melhor actriz confirmou as
expectativas: este é o ano de Kate Winslet. Depois de seis nomeações, esta é a
primeira vez que a actriz britânica leva a
estatueta para casa.
Nomeada pela primeira vez em 1995,
pelo filme “Sensibilidade e Bom Senso”,
na categoria de melhor actriz secundária,
Winslet voltou a ser nomeada em 1997
pelo sucesso de bilheteiras “Titanic”, e

depois em 2001, 2004 e 2006.
Este ano já havia arrecadado o BAFTA
para melhor actriz e o Globo de Ouro para
melhor actriz e melhor actriz secundária,
pelos filmes, “Revolutionary Road” e “O
Leitor”, respectivamente. Pode parecer
confuso, mas sim, o papel que deu o Óscar a Kate Winslet
em “O Leitor” foi
considerado secundário pela Associação de Imprensa Estrangeira que atribui
os Globos de Ouro.
Sean Penn foi outro
dos grandes vencedores da noite, surripiando o Óscar de
melhor actor a Mickey Rourke. Dado
como favorito, Rourke venceu quase todos os galardões em
que competia com
Sean Penn – BAFTA, Globo de Ouro,
entre outros – mas,
no último round,
Sean Penn levou a
melhor. A sua interpretação de Harvey
Milk, o primeiro
político assumidamente gay, valeu-lhe
o segundo Óscar na
categoria de melhor
actor.
Em 2003 recebeu o mesmo galardão
pelo seu desempenho em “Mystic River”, de Clint Eastwood.
Dustin Lance Black venceu o Óscar
pelo argumento original de “Milk”, o filme que trouxe a palco os discursos mais
políticos da noite.

“Quem quer ser bilionário?”, o grande
vencedor, foi a chapada de luva branca
que Danny Boyle, oscarizado melhor realizador, deu a Hollywood e à indústria,
que lhe negou financiamento na altura de
levar para a frente esta película. Apontado como o favorito, “Quem quer ser bilionário?” fez um percurso vitorioso, arrecadando oito dos dez Óscares para que
estava nomeado, entre eles o de melhor
filme, melhor realizador, melhor fotografia ou melhor argumento adaptado.
Hollywood e Bollywood cruzaram-se
na 81ª cerimónia dos Óscares, durante
uma actuação que trouxe a palco os nomeados para o Óscar de melhor canção,
duas delas de origem indiana.
O grande derrotado da noite foi “O Estranho Caso de Benjamin Button”, que
das 13 nomeações venceu apenas três e
em categorias técnicas: direcção artística, caracterização e efeitos especiais.
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bREvES
«liedson sABe JoGAr
FuteBol» - mAnuel
FernAndes
À margem da homenagem a
Vítor Damas, Manuel Fernandes deixou muitos elogios ao
31 leonino. “Liedson é a maior
referência do Sporting desde
que eu saí”, disse, manifestando convicto que, com o
Levezinho o ataque da Selecção podia “marcar a qualquer
adversário”.
suAZo não
mArcA HÁ 78 diAs
David Suazo é o avançado dos três grandes que há
mais tempo não encontra
o caminho do golo, exceptuando o caso de Rodrigo
Tiuí, o qual vem sendo utilizado de forma residual por
Paulo Bento. A titularidade
na equipa de Quique Flores
pode agora estar ameaçada,
dado que Óscar Cardozo, o
seu principal concorrente a
nível interno, factura há dois
jogos consecutivos – Paços
de Ferreira (casa) e Sporting
(fora).
sPortinG - BenFicA:
mAl-estAr no FinAl do
JoGo de AlVAlAde
Logo após o apito final de
Olegário Benquerença, os
jogadores das águias desceram ao balneário. Aí ouviram
Quique Flores e Rui Costa,
que estava presente na altura. Depois, os atletas subiram novamente ao relvado
de Alvalade, para fazer o habitual treino de recuperação,
mas sempre sem evidenciarem grande vontade de falarem, tal como aconteceu no
regresso ao balneário. Um
claro sinal de ‘mea culpa’...
FernAndo meirA
sem treinAdor
O campeão turco Galatasaray anunciou o despedimento do treinador alemão Michael Skibbe, no seguimento de uma série negativa de
resultados, que conheceu o
seu pior momento no domingo, quando a equipa caiu às
mãos do Kocaelispor (2-5).
“liedson PArece um
Peixe liso A FuGir!”ArGel
Definitivamente, já é hábito.
Liedson é o maior carrasco do
Benfica no século XXI, uma
característica que – aliada
a outros recordes pessoais
já atingidos nos quase seis
anos que leva em defesa da
camisola leonina – eterniza-o
desde já na centenária história do Sporting. Para explicar
o porquê do insaciável apetite do baiano, que conta 10
tiros certeiros em 12 derbies
ante o arqui-rival da Luz, ninguém mais habilitado do que
alguns centrais que vestiram
de encarnado.

24 de FeVereiro
Atlético Madrid 2-2 FC Porto
Inter de Milão 0-0 Man. United

25 de FeVereiro
Chelsea vs Juventus 14h45
Sporting vs Bayern Munich 14h45

26 de FeVereiro

Milan vs Werder Bremen 14h45
Standard Liège vs Sp. Braga 14h45

1ª lIGA - lIGA SAGRES

lIGA INTERCAlAR

Sporting e Mafra lutam
pelo título de primavera

O

Sporting, já apurado para os “quartos” da Liga Intercalar, recebe
quarta-feira o Benfica e, pode tornar-se
no campeão de Primavera. Os encarnados, podem alcançar os quartos-de-final
se vencerem em Alcochete e o Torreense
perder contra o Belenenses. No Campo
do Pragal, o Belenenses, também já apurado para os “quartos”, recebe o Torre-

ense, que precisa apenas de empatar sem
golo e pode até perder o jogo caso o Benfica não vença em Alcochete. O Mafra,
campeão de Inverno, pode conseguir a
proeza de se tornar também campeão de
Primavera, caso vença o Estrela da Amadora, no Complexo Desportivo do Monte da Galega e, o Sporting não vença o
Benfica.

vITóRIA DE GUIMARãES

presidente aG apela à serenidade
O presidente da assembleia-geral (AG)
do Vitória de Guimarães fez um apelo
à serenidade ao presidente do clube,
Macedo da Silva, e ao vice-presidente
demissionário, Manuel Almeida, para
que surja um “novo ânimo na equipa e
nos adeptos”. “Sinceramente, acho que já
se está a falar demais. Tem que se pôr um
ponto final nesta situação”, frisou Pedro

Xavier sobre a azeda troca de palavras
na imprensa entre aqueles dirigentes na
semana que findou. Para o dirigente, “por
muito que se goste do Vitória, há atitudes
que não se podem ter. O senhor Manuel
Almeida tem o direito de não estar de
acordo com algumas questões, mas o
presidente irá justificar o que ele colocou
em causa”.

«cartão laranja é boa opção» - collina

O

futebol italiano mostrou-se disposto
a experimentar o cartão laranja, que
permitirá expulsar um jogador durante alguns minutos, conforme acontece noutras
modalidades. Uma ideia avançada por Pierluigi Collina, líder dos árbitros transalpinos
e figura de proa no que diz respeito às leis
de jogo. Collina revelou que o International

Football Association Board, organismo da
FIFA que tutela as regras do futebol mundial, examinará essa opção na reunião de
dia 28 de Fevereiro, em Manchester. “É
uma boa opção. Existem certas situações
onde a cartolina vermelha é excessiva e a
amarela é pouco severa”, revelou Collina.

camisola de cristiano Ronaldo
na homenagem a vítor Damas

A

ntigos colegas de Vítor Damas juntaram-se esta segunda-feira para homenagear o antigo guarda-redes, falecido
em 2003. Cristiano Ronaldo «participou»
na homenagem com uma mensagem e a
oferta de uma camisola autografada, que
será leiloada na internet, com as receitas
a reverterem para a ala de pediatria do
Instituto Português de Oncologia.
Será ainda leiloada uma camisola do
Sporting assinada por Sá Pinto e outra
do Benfica, que foi entregue pelo antigo
jogador «encarnado» Artur Santos, em
nome do Sport Saudade e Benfica.
«Com a ajuda de amigos não foi difícil juntar todas estas pessoas num gesto
de homenagem ao meu pai e destinado

também a ajudar as crianças internadas
no IPO», disse Ana Rita Damas, filha de
Vítor Damas, citada pela Lusa.
Carvalho, antecessor de Damas na baliza do Sporting, destacou grandes qualidades de guarda-redes» do homenageado. «O Vítor tornou-se num dos meus
ídolos. Substituiu-me num jogo com o
Belenenses em que me lesionei e a partir
daí passou a titular da equipa. Eu próprio,
depois de uma ausência prolongada, queria que ele continuasse como primeiro
guarda-redes, pela qualidade que tinha.
Um dado curioso: Nunca me tratou por
tu, como lhe pedi por várias vezes. Sempre por sr. Carvalho», recordou.

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

41
37
37
35
32
32
29
24

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

24
21
20
17
16
16
16
16

RESUlTADOS

PRóxIMA JORNADA

Sexta-feira (20 de Fevereiro)
P. Ferreira-FC Porto
0-2
Sábado (21 de Fevereiro)
Rio Ave-V. Setúbal
1-0
Sporting-Benfica
3-2
Domingo (22 de Fevereiro)
Académica-Marítimo
3-1
E. Amadora-Nacional
1-0
Naval-Sp. Braga
1-2
V. Guimarães-Trofense
0-1
Segunda-feira (23 de Fevereiro)
Leixões-Belenenses
2-2

Sexta-feira (27 de Fevereiro)
Benfica-Leixões
16:00
Sábado (28 de Fevereiro)
P. Ferreira-Rio Ave
11:00
Nacional-Académica
12:30
FC Porto-Sporting
15:30
Domingo (01 de Março)
Trofense-E. Amadora
11:00
Belenenses-Naval
11:00
Marítimo-V. Setúbal
15:00
Segunda-feira (02 de Março)
Sp. Braga-V. Guimarães 14:45

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIS
1-Santa Clara
2-Olhanense
3-Feirense
4-Estoril
5-U. Leiria
6-G. Vicente
7-Sp. Covilhã
8-Beira-Mar

35
33
32
28
28
27
27
27

RESUlTADOS
Aves 2 - 0 Boavista
Portimonense 1 - 1 Santa Clara
U. Leiria 3 - 1 Gondomar
Freamunde 1 - 0 G. Vicente
Oliveirense 0 - 0 Vizela
Feirense 2 - 1 Sp. Covilhã
Beira-Mar 3 - 1 Estoril
Olhanense 1 - 0 Varzim

9-Freamunde
10-Aves
11-Varzim
12-Vizela
13-Portimonense
14-Boavista
15-Oliveirense
16-Gondomar

26
26
25
24
22
21
15
14

PRóxIMA JORNADA
Aves - Portimonense
Boavista - Olhanense
Gondomar - Santa Clara
G. Vicente - U. Leiria
Estoril - Freamunde
Sp. Covilhã - Beira-Mar
Vizela - Feirense
Varzim - Oliveirense
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lIGA SAGRES: SPORTING - bENFICA

liedson 2 - Suazo 0
A
superioridade leonina no derby de sábado foi absolutamente incontestável e confirmada pela análise
de todos os indicadores estatísticos, que apontariam,
até, para uma diferença mais dilatada no marcador.
Importa, contudo, perceber como o Sporting, que, até
esta jornada, evidenciava francas dificuldades nos confrontos com as equipas do topo da tabela, transformou
em sucesso as suas debilidades, e como o Benfica de
Quique Flores, capaz de se superar ante os principais
rivais, soçobrou na visita a Alvalade. Ora, socorrendonos da comparação com o duelo da primeira volta entre
os grandes rivais, percebemos que a grande diferença
esteve do lado do emblema da águia. Em sua casa, o
Sporting alcançou números muito semelhantes aos alcançados na visita ao Estádio da Luz, no passado dia 27
de Setembro de 2008, onde perdeu por dois golos sem
resposta: 36 ataques, face aos 40 da Luz, 17 remates no
sábado, quando, no primeiro turno, efectuara 18, e 19
cruzamentos, tendo em conta os 17 do outro desafio – o
único capítulo em que, então, o Benfica tinha obtido números superiores. O tempo de posse de bola, esse, também foi equivalente: 52% agora, 54% em Setembro de

2008. Se, no triunfo encarnado, a eficácia tinha ditado a
identidade do vencedor, a incapacidade para fazer face à
superioridade verde e branca neste segundo embate reduziu a influência de um factor que, ainda assim, impediu maior desnivelamento no marcador. É que a análise
dos números revela um evidente défice de rendimento.
Se, na Luz, o Benfica tinha conduzido 38 ataques, efectuado 14 remates e ensaiado 21 cruzamentos, em Al-

valade estes indicadores desceram para apenas 27, 6 e
12, respectivamente. Claro que a falta de produtividade
do futebol da equipa de Quique Flores também se deve
ao desempenho da formação orientada por Paulo Bento,
que, sobretudo no segundo tempo, dominou de forma
intensa os acontecimentos, mas a verdade é que, com tal
diferença no volume ofensivo, progressivamente acentuada até ao apito final, discutir o resultado tornou-se
numa tarefa quase impossível.
Jornada 19 acabou. Viva a próxima…
Nunca um líder da Liga Sagres pôde dormir tão tranquilo, o que é mais notícia porque já lá vão 19 jornadas
e a vantagem do FC Porto passou a ser de quatro pontos.

E mais notícia é o topo da classificação com o Leixões a
fazer companhia ao Benfica e ao Sporting, hierarquizado em favor dos encarnados, em face da vitória por 2-0,
na Luz, na primeira volta. O golo de Cardozo, ao cair
do pano sobre o derby de Alvalade, pode revelar-se decisivo, expectativa natural para uma Liga que teima em
manter-se competitiva. O figurino, uns patamares abaixo, mantém-se, com o Braga a recuperar o quinto lugar,
por troca com o Nacional, derrotado por um Estrela de
Amadora também notícia, pelo “elevado sentido de profissionalismo de uma equipa que não recebe ordenados
há seis meses”. Haja paciência. Pelo meio há Campeões
e Taça UEFA, mas depois a Liga volta: FC Porto-Sporting, Braga-Guimarães e Benfica-Leixões. Haja coração
e tudo poderá ficar mais clarificado no próximo fim-desemana.

