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JESUS, ALÉM-NATAL
Ser Deus, não foi vaidosa usurpação
nos antigos mistérios da existência;
visto em cristofania de vigência,
já era humilde, forte, e bom Varão!
Depois nasceu menino, e desde então,
nem todo o mundo faz a deferência
de ter crescido em proeminência,
e ser Senhor da eterna Salvação!
Por isso nós, em relação constante,
não olvidamos feitos nem mandados:
damos-lhE glória, peito aberto, e gratos...
Assim também convosco, celebrantes
deste Natal, cantemos seu reinado
de amor fraterno, em jubiloso trato!
J.J. Marques da Silva

Mosti Mondiale 2000
1 octobre 2008
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AGENDA COMUNITÁRIA
Neste período natalício A Voz de Portugal não será publicada a 30 de
Dezembro. Voltaremos com a edição do dia 6 de Janeiro do próximo
ano. Festas Felizes a todos.

pensamento da semana
“Pensar a sós - isso é de sábio; mas cantar sozinho - que estupidez!”.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
escritor, filósofo e compositor alemão.

Mensagem de Natal
E

sta é mais uma época natalícia que celebro convosco e em que desejo que seja um tempo de partilha de afectos, memórias e presentes na companhia
da Família e Amigos. Nesta quadra especial, dirijo

EFEMÉRIDES - 23 de dezemBRO
1861 - Unificação da Moldávia e Valáquia, na Roménia.
1874 - Nasce o jornalista, escritor e empresário teatral Luís Galhardo,
fundador do Parque Mayer, em Lisboa.
1938 - Guerra Civil de Espanha. O general Francisco Franco lança a
ofensiva da Catalunha.
1954 - É constituída a Siderurgia Nacional, SARL. Primeiro transplante
humano é realizado em Boston, Estados Unidos. O médico Joseph
Murray, que ganharia o Nobel da Medicina em 1990, transplanta um
rim entre irmãos gémeos.
1972 - Morrem mais de dez mil pessoas no sismo que abalou a capital
da Nicáragua.
1974 - Guerra do Vietname. Ascende a seis mil o número de baixas
sul-vietnamitas depois de 18 dias de ofensivas Vietcong.
1975 - Richard Welch, chefe da CIA em Atenas, é morto a tiro.
1976 - Escritura pública da associação política de extrema-direita
MIRN, Movimento Independente para a Reconstrução Nacional.
1984 - Nove activistas do sindicato polaco Solidariedade começam
uma greve de fome em Gdansk.
1986 - O avião experimental norte-americano Voyager é a primeira
aeronave a efectuar uma volta ao mundo sem escalas e sem reabastecimento. O líder do Partido Comunista Afegão, Najibullah, assume a
Presidência do país.
1987 - O presidente do Partido de União Nacional do Sri Lanka, no
poder, é morto a tiro.
1989 - São libertados os presos políticos na Roménia. Nicolae Ceausescu e a mulher, Elena, são capturados.
1994 - Mário Conde, presidente do Banesto, é detido em Espanha,
sob a acusação de gestão fraudulenta.
1995 - O ex-comunista Aleksander Kwasniewski assume, em Varsóvia, a Presidência da Polónia.
1996 - João Paulo II pede ao Embaixador indonésio junto da Santa Sé
uma solução justa e pacífica para Timor-Leste.
1999 - Morre o artista plástico Paulo Ferreira, 88 anos, nome do modernismo português.
2001 - O Parlamento egípcio aprova a proibição de flagelação dos
prisioneiros.
2002 - Victor Emmanuel de Sabóia, herdeiro do trono de Itália, regressa ao país.
2003 - O Teatro Nacional de D.Maria II, em Lisboa, é convertido em
sociedade anónima de capitais públicos.
2004 - É concretizada a integração dos Fundos de Pensões da CGD,
Ana, Nav e INCM na Caixa Geral de Aposentações. Demitem-se o
presidente e o vice-presidente da CGD.
SERRA CONSULTING
INC • MANUEL PINTO do
• 514-994-3035
2005
- Os fundadores
motor de busca Google, Sergey Brin e Larry
1ST AD: 1/4 PAGE BW • 4,91IN W X 6,50 IN H • DECEMBER 9, 2009
FOLLOWING
4 ADS:as
1/8 P figuras
BW • 3,22IN W Xdo
5,00 IN
H• DECEMBER
16 & 23,
2009; JANUARY
13 2010
Page,
são
ano
eleitas
pelo
jornal6 &Financial
Times.
© A VOZ DE PORTUGAL • 514-284-1813

uma palavra de particular apreço a todos os que, por
razões diversas, estão distantes daqueles que mais estimam. A todos deixo uma palavra amiga e votos de
um Ano Novo generoso para cada um de vós.
Recordo todos os portugueses que fizeram do Canadá a sua nova casa, sem esquecer as suas origens
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Serviços de Contabilidade

nem o orgulho pela sua Língua e tradições. A vossa
influência nas sociedades de acolhimento reveste-se
de especial importância para a promoção e imagem
de Portugal.
A vivência das tradições
natalícias portuguesas
relembra-nos o espírito
único que a todos nos une
e que depende da conservação da língua e cultura
portuguesas entre as gerações mais jovens, os
quais devem ser estimulados a jamais perderem
a ligação à terra dos seus
pais e avós. Este vínculo
necessita do inestimável
contributo e empenho familiar.
É meu firme propósito
continuar a contribuir
para que os portugueses
residentes no estrangeiro
e os luso-descendentes
possam reforçar os laços
que os unem a Portugal.
O exercício da vossa cidadania portuguesa é
uma das expressões mais
nobres dessa pertença.
Apelo a que, neste novo ano que se avizinha, não se
esqueçam de actualizar os vossos contactos pessoais
nos nossos Consulados, este acto de grande simplicidade é de extrema utilidade e essencial à vossa participação nos diferentes actos eleitorais nacionais e,
assim, mesmo na diáspora, exercer o vosso direito
de escolha sobre o futuro de Portugal, património e
herança de todos nós.
Mais uma vez desejo a todos um Feliz Natal e um
próspero Ano Novo.
Pedro Moitinho de Almeida
Embaixador de Portugal em Otava
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Breves
Vacinação
será antecipada
A vacinação em crianças
até aos 12 anos, incluídas
no grupo C e cuja campanha estava prevista para
Janeiro, vão poder ser vacinadas contra o vírus da
gripe A (H1N1) já neste
mês de Dezembro, anunciou a ministra da Saúde.
Ana Jorge esclareceu que
sobraram vacinas, pois
os adultos previstos nos
outros grupos prioritários
só receberam uma dose
e não as duas inicialmente previstas. Por seu lado,
as crianças vão continuar
a receber duas doses da
vacina.
Escolas ainda sem
acordo ortográfico
O Acordo Ortográfico (AO)
não será aplicado nas escolas no próximo ano e
ainda não estão definidos
prazos para o fazer, assumiu a ministra da Educação. No entanto, segundo
Isabel Alçada, a aplicação
do AO pode ser feita no
prazo de seis anos. “Temos trabalho a fazer com
os diversos parceiros para
estabelecer como vamos
introduzir o acordo ortográfico nas escolas” disse a
governante, em Lisboa.
CEGUEIRA
A Ordem dos Farmacêuticos (OF) vai abrir um inquérito ao farmacêutico acusado no caso dos doentes que
ficaram cegos no Hospital
de Santa Maria, em Lisboa,
para “avaliar a sua conduta
profissional”.

Desemprego pode
chegar aos 15%
O
agravamento do desemprego é
o cenário mais provável para os
próximos anos, alertam os economistas. Mas se há quem acredite no congelamento, há também quem preveja
uma subida da taxa de desemprego até
aos 15%. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam uma taxa de desemprego de 9,8%
no terceiro trimestre de 2009.
“Pode chegar aos 15% quando as
ajudas do Governo às empresas, à
formação profissional e aos estágios
terminar, seja por razões orçamentais,
ou estratégicas”, disse o economista
Carlos Pereira da Silva à Lusa. Também o ex-ministro do Trabalho, Bagão

Inverno chega com alerta amarelo

O

Inverno
chegou
segunda-feira com
muita chuva, frio e neve,
segundo as previsões do
Instituto de Meteorologia (IM) para os primeiros dias da nova estação,
que são também de férias
para muitas famílias.
“De segunda-feira a
domingo, o tempo é chuvoso em todo o território, uns dias mais do que
outros, mas sempre com
chuva”, afirmou à agência Lusa Idália Mendonça, do IM. Por seu lado, a
Autoridade de Protecção
Civil mantém durante o

PJ caça rede de
abuso de menores

A

Casamento gay
tem primeiro “sim”

dia o alerta amarelo para
todos os distritos do País.
Segundo o alerta, são esperadas “inundações em
locais mais vulneráveis,
desconforto
térmico”
e também gelo e neve

nas estradas. “As pessoas devem manter-se
vigilantes e informar-se
permanentemente sobre
a situação”, referiu em
comunicado.

Pirataria

U

m homem acusado de colocar na Internet a primeira cópia de “X-Men Origens: Wolverine” foi
detido pelo FBI emNova Iorque. O filme foi colocado
online um mês antes da data oficial de lançamento. O
homem pode passar três anos na prisão.

3.000 polícias
ajudam colegas

M

ais de 3.000 polícias com formação em gestão de stress encaminham colegas de profissão para um acompanhamento psicológico, revelou
o chefe do gabinete de psicologia da PSP, Fernando
Passos: “Tem sido rotina o encaminhamento de elementos policiais para o gabinete de psicologia.”

Cavaco e Sócrates
entre “intrigas”

A

Presidência da República diz que o relacionamento entre o chefe de Estado e o primeiro-ministro é de domínio reservado e que “não alimenta
intrigas montadas para desviar as atenções”. Esta
posição foi transmitida a título de “esclarecimento”
pela Casa Civil de Cavaco Silva na sequência de declarações de um assessor de José Sócrates: “O gabinete do primeiro-ministro já não estranha a intriga
mesquinha.”

Carnaval

O

centenário da República Portuguesa, que se assinala em 2010, tornou-se no tema do desfile da
escola de samba X9 Paulistana, que vai colorir o Carnaval de São Paulo com as cores portuguesas.

Tel.: 514 381.5200

1530, fleury este, montreal
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A agencia de viagem Voyage Élite Plus
deseja aos seus clientes, amigos e à comunidade
em geral Feliz Natal e próspero Ano Novo
Silva, Langelier & Pereira
Modification • nouvelle pub • 25 novembre 2009

Polícia Judiciária (PJ) realizou uma operação
contra pornografia de menores na Internet, durante a qual foram constituídos 13 arguidos. A PJ fez
buscas a 31 residências e estabelecimentos de todo o
País. Foram ainda apreendidos vários computadores
e material informático com conteúdos sobre abuso
sexual de menores e pornografia.

O

Félix, admite que a taxa de desemprego
aumentará em 2010. Por um lado, porque o crescimento do PIB será ainda
“incipiente” e, por outro, “por causa do
fim das medidas públicas de ataque à
crise”, justifica.
Congelamento. Para o economista Pedro Adão e Silva, deve verificar-se “uma
espécie de congelamento” do mercado
de trabalho. “Não haverá diminuições
do desemprego, nem crescimento do
emprego”, mas este será “social, económica e politicamente dramático”.
Segundo o INE, há 547.700 pessoas
desempregadas, mais 114 mil que há
um ano, o que representa uma subida de
26,3%.
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Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

Luís Pereira - Daniel Boal

Governo aprovou, em Conselho de Ministros, a
proposta de lei que permite o casamento entre
pessoas do mesmo sexo. A confirmação da aprovação foi dada pelo secretário de Estado da Presidência, João Tiago Silveira, em declarações ao programa
Fórum TSF. O diploma, que exclui a possibilidade de
adopção de crianças, deverá ser debatido na Assembleia da República antes do Orçamento de Estado.

75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

Tratamos da instalação de sistemas
completos para RTPi e RDPi

PORTUGAL EM SUA CASA 24 HORAS
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Visite Portugal, Açores
e madeira diariamente
Não perca esta viagem!

A direcção da
Lumar Électronique
deseja a todos um

Feliz Natal e
um Ano Novo
muito próspero!
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Portugueses esquecem crise
na hora de comprar prendas

O

s portugueses são dos que mais
valor dão ao Natal e, proporcio-

nalmente, mais gastam em presentes,
descobriu o economista norte-ame-

ricano JoelWaldfogel. Com base em
dados recolhidos pela OCDE e estatísticas dos últimos anos da consultora
Euromonitor, Waldfogel calculou que
os portugueses gastam 4,7 euros por
cada milhão do Produto Interno Bruto.
De uma lista de 26 países, que inclui
EUA, China e Rússia, Portugal é o país
que mais dinheiro dos recursos disponíveis gasta durante a época natalícia.
“A despesa, enquanto parte do rendimento, dá uma medida mais precisa
do ênfase que as pessoas de um país
dão ao Natal”, justifica o economista
norte-americano no seu livro “Scroogenomics”. 85 euros. Individualmente,
Waldfogel estima que os portugueses
gastem, em média 85 euros no Natal,
o que coloca o País em 13º lugar, atrás
dos EUA. “Portugal parece, segundo
estes dados, aplicar uma parte importante dos seus recursos em presentes”,
concluiu o economista.

Bacias hidrográficas
em cenário de seca

M

ais de 80% das bacias hidrográficas portuguesas têm uma quantidade de água armazenada inferior à
média para esta altura do ano, sendo
que pelo menos três registam diferenças superiores a 20 pontos percentuais.
Segundo o Instituto da Água, no último dia do mês de Novembro, apenas

duas bacias (Ave e Cávado) registavam
valores superiores às médias de armazenamento 90/91 a 08/09. A bacia do
Sado tem 20,9% de volume armazenado, contra a média de 47,2%. Já a bacia
hidrográfica do Oeste registava no final
de Novembro 32,6%, quando a média
dos últimos 20 anos é de 55,1%.

Cutelaria - A arte de Francisco
Cangueiro nos punhos de facas

D

e ponta mais ou menos aguçada, para uso diário ou para decoração, as
facas de Francisco Cangueiro são talhadas à mão, tornando-as peças
únicas. O ofício, que «nasceu de uma brincadeira», tornou-se profissão e há
mais de 25 anos que de madeira, dentes e chifres saem trabalhados os punhos de facas, foles e outras peças.
Um pequeno martelo dá pancadas sua- muito tempo o passatempo deste artesão
ves num estilete que fere a madeira. Os de 49 anos. “Madeira, dentes e cornos
instrumentos de trabalho são manusea- de animais, um martelo e um pequeno
dos pelas mãos calejadas de Francisco estilete era tudo quanto necessitava
Cangueiro. Com paciência e saber vai para dar forma aos punhos das facas”,
dando vida ao fole de madeira. Fran- explica. O desenho sai no momento, são
cisco Cangueiro dá expressão a diver- figuras que se assemelham ao homem,
sos utensílios, mas a cutelaria marcou outros aproximam-se mais de seres soo início da sua vida. As facas que faz brenaturais. Os clientes foram surgindo
“são funcionais. As pessoas procuram e “há mais de 25 anos que esta é a minha
para a cozinha, ou então para a caça”, profissão”, explica Francisco Cangueicomenta.Aliás, é nos caçadores que ro. A sua arte foi ganhando contornos de
consegue algum do material para tra- negócio e os modelos multiplicam-se.
balhar. “Os chifres, por exemplo, são As mãos laboriosas começaram, então, a
os caçadores que me trazem e dão em talhar grandes pedaços de madeira dantroca de faca”, explica Francisco Can- do corpo, por exemplo, a representações
gueiro, acrescentado que “as madeiras da última ceia. Começa a fazer quadros
e as lâminas compro-as”.Na fábrica de onde esculpe brasões e outras imagens.
navalhas Fil MAN, em Palaçoulo, con- “E assim os foles” diz, apontando para o
celho de Miranda do Douro, de onde é trabalho que agora tem entre mãos.
natural, Francisco Cangueiro deu os priO filho começa a acompanhar Franmeiros passos no ofício. Paralelamente, cisco Cangueiro nesta aventura pelos
o artesanato ia-se desenrolando como ofícios tradicionais. O artesão revela-se
um passatempo. Aos poucos ganhou es- feliz e esperançoso ao confessar-nos o
paço e tornou-se o dia-a-dia. “Começou interesse do filho pela arte. “Tenho escomo uma brincadeira”, conta Francis- perança de que ele continue”, afirma.
co, enquanto desvia o olhar do fole de Aproximam-se curiosos, e potenciais
madeira que está a esculpir, para mos- clientes. É hora de nos despedirmos de
trar a sua arte no decorrer da Feira de Francisco Cangueiro e deixá-lo continuGastronomia de Santarém.
ar a sua talha.
Sara Pelicano
Talhar punhos de facas foi durante
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Assim vai o meu País
H

á pessoas que já se recusam a ler as páginas dos jornais onde vêm as notícias de
crimes, polícia e tribunais. São notícias que
deprimem os leitores. E o pior é a ideia generalizada de que as autoridades perderam o
controlo da situação. Levando, a crer que as
forças policiais temem os criminosos por estes
estarem mais bem armados do que as forças
policiais.
E o caso não é para menos – pois em muitas circunstâncias, especialmente com a invasão dos
“gangsters” dos países do Este que nos últimos
tempos têm invadido o país, é natural que as pessoas se sintam inseguras.
E com este cenário de insegurança, é normal os
cidadãos tomarem medidas para se defenderem.
Em Paredes, face à agressão dos proprietários de
um café, foi utilizado o meio que menos dano causou ao assaltante. Um indivíduo armado foi a semana passada detido pelos populares em flagrante
delito. Uma acção em legítima defesa, dizem os
populares. De facto, se o Estado não garante segurança, não assegura direitos às vítimas e não persegue e pune os criminosos, o desejo de intervir é
justificado. E se os tribunais não fazem a justiça
que a lei determina e os governos não agem por
antecipação, ambos se sujeitam à vergonha de ver
as populações organizar-se em autodefesa, para
responder à impunidade. Ou seja defender aquilo
que o Estado não defende nem protege.
Nos últimos tempos têm sido constantes os assaltos a ourivesarias. Na Trofa, a Ourivesaria Vilaça não abriu mais as portas, desde o assalto de
Julho passado, em que um dos ladrões morreu ao
ser baleado pelo dono do estabelecimento. O ourives ainda não recuperou do choque e nunca mais

abriu a ourivesaria. Em Setúbal, José Correia, foi
assassinado com dois tiros na cabeça. Em Valbom,
Francisco Barbosa, ourives, sogro do ex-futebolista, Fernando Couto, foi encontrado por um dos
filhos morto e preso a uma cadeira. Desapareceram
malas com diversos artigos de ouro – os gatunos
e assassinos ainda se encontram a monte. Mesmo
com sistema de videovigilância os ladrões encapuzados e armados actuam sem receio e à-vontade.
Vitor Ferreira ao ouvir o alarme entra a correr na
ourivesaria e é imediatamente abatido com um tiro
na cabeça. Após o homicídio e o saque, o trio sai
da ourivesaria a correr, roubam um taxi e põem-se
em fuga. Isto são apenas alguns exemplos. E porquê tantos rombos a ourivesarias? Simples: o ouro
nunca valeu tanto – mais de 25 euros a grama... e
os ladrões sabem isso.
Mas do outro lado da equação – o policiamento
também não vai muito bem. Recentemente, liase no JN: “GNR afastado por desviar dinheiro de
multas”. Segundo o despacho do secretário de Estado da Administração Interna, publicado há dias,
no “Diário da República”, o Comando Geral da
GNR puniu, com a pena de “reforma compulsiva”,

5

por violação do dever de proficiência, o soldado
S.T., do Comando Territorial de Beja, pelo crime
de desviar dinheiro das multas e de destruição dos
referidos documentos.
Depois de emitidos os autos e recebidas as respectivas quantias dos infractores, chegado ao quartel,
o GNR destruía os documentos, sempre os emitidos pelos outros colegas, apoderando-se das respectivas quantias. Confrontado pelo seu superior,
o GNR confessou a autoria dos factos, assumindo
que fizera desaparecer os autos e que se apoderara
do dinheiro. Entretanto, o Comandante Geral anunciou que o GNR “iria ser punido severamente”. E o
castigo foi, “passar à reforma compulsiva”
Tenham todos um Natal muito Feliz.

Augusto Machado

6 OPINIÃO

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 23 de DezemBRO de 2009

O mundo às avessas
H

á dias assim. Dias em que parece que toda a gente
está louca, menos nós. Dias em que as notícias
trazidas ao nosso conhecimento, nos parecem desfasadas no tempo. Será isto realmente verdade ou estou
a atravessar um pesadelo, é a questão que nos pomos
na esperança de nos encontrarmos na protecção de
Morfeu. A claridade exterior e o zunzum do tráfico—
enxame multicor com direcções múltiplas e algumas
buzinadelas— trazem-nos à realidade, ao terreno dos
bípedes e dos quadrúpedes, e as notícias colocam-nos
na espiral abrupta, estonteante como no centro de um
tornado, esse vento ciclónico em área restrita, mas de
grande poder destruidor.
Só que neste caso, o movimento atmosférico tem lugar em S.Bento, estendendo-se até as apaziguadoras
águas mornas de Belém…

Em causa está a Lei do Governo, agora aprovada, que
legaliza o acesso ao casamento civil por pessoas do
mesmo sexo, para o que modificações em artigos da
Constituição terão de ser efectuadas, a fim de incluírem a nova determinação da Lei. Estão neste caso as
disposições relevantes do Código Civil em referência
ao casamento, que eram até agora consideradas como
um contrato entre pessoas de sexo diferente. Terão
igualmente de serem alterados os conteúdos dos artigos 1577º (aonde será retirada a alusão à diferença de
sexo); no 1591º (desaparece a promessa de casamento); e no 1690º (terão de se apagar as referências a marido e mulher no que respeita à contracção de dívidas)
enquanto que no artigo 1628º, a alínea e) será completamente eliminada, por determinar a inexistência de
casamento entre pessoas do mesmo sexo).
Prevê-se a inclusão de um novo artigo que interdirá
a adopção neste tipo de casais “Philishave”... ou “soutien-gorge”... É, pelo menos, o que afirma o ministro
da Presidência, Silva Pereira, esclarecendo que o diploma não vai permitir qualquer dúbia interpretação.
Fiéis ao nosso milenário conformismo dirão: “enfim,
do mal, o menos”. Pois é, só que este mal e este menos,
nunca deveriam ter chegado aonde se encontram. Para
além da linha do ridículo. Os mais velhos dirão que
sempre houve homossexuais em todos os tempos. A
História afirma ter sido a orientação de Nero. O louco
de Roma. Como o mesmo se verificou com mulheres
que deixaram marcas inigualáveis na História da Humanidade. O que apenas prova e apoia a convicção
daqueles que como eu, discordam em absoluto das cerimónias casamenteiras entre pessoas do mesmo sexo.
Porque nada, absolutamente nada, impede que façam
vida comum, tal como o desejem. Largos milhares de
jovens heterossexuais através do mundo fazem vida
marital durante dezenas de anos ou mesmo a vida in-

teira, sem que isso afecte o bom relacionamento e o
desenvolvimento do casal e da sua progenitura. Por
isso a relevância da questão vem à superfície: casamento porquê? Após os exibicionismos dos “frenchkiss” de bigodaças e outros tristes exemplos para os
jovens, que se deseja cresçam em ambiente sadio e
normal, serve a quê?
São vários os causídicos, iminentes constitucionalistas, que afirmam que o Presidente da República pode,
e deve, para além de exercer o seu direito de Veto, enviar a Lei para o Tribunal Constitucional por ela ser
inconstitucional. E disso deram várias explicações.
Outros há, que ao contrário, alegam a sua constitucionalidade. Talvez estejamos uma vez mais face a um
problema em que a política se mistura com a Justiça. E
tendo Belém um Presidente que se alinha demasiado
pela Espanha monarco-socialista, que já adoptou igual
diploma, será de crer que não haverá envolvimento do
Chefe do Estado, que de resto, já afirmou estar pouco
preocupado com o diploma em causa dizendo: “A minha atenção está noutros problemas, como o desemprego, o endividamento, o desequilíbrio das contas
públicas, a falta de produtividade e de competitividade do País”, (?) recusando-se comentar a medida
do Governo. “Eu procuro empenhar-me na união dos
portugueses e nada fazer que provoque fracturas na
sociedade”, justificou. A notícia gerou um movimento
popular a pedir um referendo público sobre esta matéria. Que já nada irá modificar porque chegamos sempre tarde a todo o lado. Esperemos então, e dizemo-lo
com a revolta a estrangular-nos a voz, de que a cláusula impedindo a adopção seja respeitada. Pelo menos
não teremos crianças em que o “pai” se chama João e
a “mãe” Joaquim…
Porque mesmo nos cães o pai é o Bobby e a mãe a
Princesa…
A precisar de creolina, este mundo às avessas.

Raul Mesquita
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Literatura tradicional - Viagem
ao país “do que nunca morre”

N

a década de 1970 Luísa de Medeiros terminava
a formação em Letras e procurava um mestrado.
Deparou-se, então, com o estudo da literatura tradicional
que a investigadora Ana Paula Guimarães leccionava.
Com os primeiros alunos saídos do mestrado deram-se
os primeiros passos para o que é hoje o Instituto de Estudos de Literatura Tradicional (IELT) da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa. Luísa de Medeiros é agora vice-presidente do
IELT e assegura que a instituição é uma “afirmação do
tradicional”. “A ex-professora daquela faculdade defende, ainda, que a tradição nunca morre”. Luísa de Medeiros questiona mesmo: “Como é que sabemos a existência
da tradição?”. A resposta surge prontamente a corroborar
as palavras anteriores: “Porque ela nunca morre”. A ideia
é partilhada pela directora do grupo de trabalho do IELT
“Falas da Terra”, Inês Ornellas de Castro. A tradição “é
um património estudado como um processo em evolução”. A colega, Luísa de Medeiros, intervém para exemplificar aquilo que ambas defendem. “Porque convidamos os amigos para a casa nova?”. Podemos pensar que
é o factor “apresentar” a novidade, o motivo do convite.
Vai muito mais longe, como sublinha Luísa da Medeiros.
Trata-se de uma tradição à qual se associam “o espantar
de mau-olhado, por exemplo”. A investigadora continua:
“A tradição relaciona-se com a vida que nos rodeia e vai
adaptando-se. No nosso quotidiano fazemos coisas que
não sabemos explicar porquê”.
Cultura pragmática
A nossa tradição cultural é pouco relacionada com o
fantástico. “Ao contrário do que se possa pensar, temos
uma tradição pragmática. Está mais relacionada com o
quotidiano”, comenta Luísa de Medeiros. Bruxas e lobisomens são os seres de outro mundo mais comuns nas
nossas memórias tradicionais. “O nosso fantástico é mais
o sobrenatural compreensível, ou seja não é entendido

como tal porque as pessoas acreditam mesmo nas bruxas
e nos lobisomens”, que em determinadas alturas, como
noites de lua cheia, andam à solta pelas ruas da aldeia,
comenta Inês de Ornellas e Castro. Todo este saber reunido pelo IELT é divulgado em livros, que o instituto vai
editando, suportes de multimédia como DVD e um site,
o Memória Media, colóquios e encontros. “Temos trabalhos em museus, em hospitais em prisões para dar a conhecer o nosso trabalho”, comenta a também professora
de latim, Inês de Ornellas e Castro. No âmbito do conhecimento da literatura tradicional há também algum trabalho feito nas escolas, que reúne os mais novos, ávidos de
saber, aos mais velhos, os detentores do conhecimento.
Assim como, “no ensino básico há um momento ligado à
literatura tradicional, especialmente contos”, acrescenta Luísa de Medeiros. Contudo a ex-professora confessa
que “os professores não tem formação para ensinar esta
literatura e assumem como tradicional uma história infantil, o que não é verdade”. Um outro problema relacionado com a passagem deste conhecimento é a colocação
por escrito de uma cultura que é oral. “A entoação da voz
diz muito do que as palavras não dizem”, comenta Luísa
de Medeiros. Para colmatar este problema foi criado o
site Memória Media, feito com vídeos onde os portadores de saber contam as suas histórias. “Temos outro projecto em curso. Um Atlas Literário de Portugal. Vai ser
feito um mapa do país online, onde vai ser possível clicar
numa determinada região e então ler excertos de obras
de autores do século XIX e XX e conhecer o que foi dito
sobre aquela terra”, explica Inês de Ornellas e Castro. O
IELT actua de forma multidisciplinar, reunindo sempre
equipas com saberes diversos, como de música e medicina. Existem quatro grupos de trabalho que se dedicam
ao estudo da tradição das “Falas da Terra”, “Praticas da
terra”, “Cantos, contos e que mais” e “Tradição e modernidade”.
Café Portugal

Como permanecer
em saúde em 2010
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1. Não se ocupe de números não necessários.
Isto inclui a idade, o peso, a taxa de colesterol, a
pressão e a dimensão. Deixem o doutor preocupar-se, que é a razão pela qual pagamos o seguro
de doença!
2. Conserve apenas os amigos alegres! Os
resmunguentos são desmoralizadores.
3. Continue a aprender. Aprenda mais a respeito
de computadores, de artesanato, da jardinagem
ou outro. Não deixe nunca o vosso cérebro ao
descanso. Um cérebro ao descanso é o atelier do
diabo. E o nome do diabo é Alzheimer!
4. Divirta-se com coisas simples.
5. Ria frequentemente, muito tempo e forte. Ria
até perder a respiração e que as lágrimas corram
de alegria.
6. Se tiver uma grande pena, chore um bom
bocado, seque as vossas lágrimas e continue o
vosso caminho. A única pessoa que nos acompanha na vida é nós próprios.
Mantenha-se VIVO durante toda a vossa vida.
7. Cerque-se de coisas de que gosta, quer seja
da família, dos animais domésticos, de colecções,
de música, de plantas, passatempos, fóruns conviviais. O vosso lar deveria ser o vosso refúgio!
8. Tome cuidado com a sua saúde. Se é boa,
conserve-a. Se é instável, melhore-a.
Se perder o controlo procure ajuda.
9. Não viaje no tempo à procura da culpabilidade. Viaje até ao centro de compras, até à campanha, para o país vizinho, mas nunca para onde
encontrar a culpabilidade.
10. Diga aqueles de quem gosta que gosta deles, em cada ocasião.
E recorde-se: A vida não se mede pelo número
de respirações tomadas, mas pelo número de
momentos que nos cortou a respiração a beleza
duma paisagem ou um acto de nobreza.

8 AQUI CANADÁ
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- coordenação de miguel félix

Uma “carta sol”
na era electrónica
O
cartão de seguro doença do Quebeque (RAMQ) alterará outra vez
a sua aparência, a partir de Janeiro próximo. A Empresa pública do segurodoença acrescentará um código-barras
aos novos cartões emitidos. Este código-barras conterá apenas o número de
seguro doença do detentor, e servirá
por conseguinte a confirmar a autenticidade e a validade do cartão.
O código não conterá qualquer informação de ordem médica. De acordo
com a RAMQ, os estabelecimentos de

saúde desejavam prevenir com maior
eficácia a fraude e poder em saber, em
tempo real, se o doente é admissível ao
regime.
Um doente poderia estar em processos de renovação do seu cartão.
A partir das próximas semanas, o pessoal médico poderá utilizar o novo serviço em linha da RAMQ para verificar
a admissibilidade dos doentes. A substituição dos cartões de seguro-doença
será escalonada sobre quatro anos.

O frade André proclamado santo?

O

frade André poderia daqui a pouco engrossar as filas dos santos da
Igreja católica. O papa Benoît XVI reconheceu sábado uma cura miraculosa
imputável à intercessão do famoso religioso de Montreal. O homem a quem se

O défice de Ottawa piorou…

O

défice acumulado do governo
federal estabeleceu-se em 31,9
mil milhões de dólares para os sete
primeiros meses do seu ano orçamental. No mesmo período o ano passado,
estava em 100 milhões. “Uma fracção
de cerca de 12 mil milhões deste défice
de 31,9 mil milhões é imputável às medidas tomadas no âmbito do Plano de
acção económico do Canadá, como as
reduções de imposto, a bonificação das
prestações de seguro-emprego e o apoio
atribuído ao sector do automóvel”, diz
o ministério das Finanças. Quanto aos
rendimentos, baixaram de 16,1 mil milhões, ou seja 11,9%. O governo explica que a maior parte das suas fontes
de rendimentos diminuiu, “particular-

mente os impostos sobre o rendimento
dos particulares e das sociedades, bem
como a taxa sobre os produtos e serviços”. Em paralelo, as cargas de programas aumentaram de 17,4 mil milhões
de dólares, ou seja 15%. Este aumento
deve-se principalmente “ao aumento
das prestações de seguro-emprego e as
transferências às outras administrações,
bem como o apoio atribuído ao sector
do automóvel”. As despesas da dívida
pública diminuíram de 1,5 mil milhões
de dólares. Para o mês de Outubro, Ottawa encaixou um défice de 3,3 mil milhões de dólares, comparativamente a
um défice de 600 milhões em Outubro
de 2008. O mês precedente, tinha-se
afixado um défice de 5 mil milhões.

deve o Oratório São José seria assim o
primeiro santo quebequense. Foi durante um encontro privado em Roma com
o prefeito da Congregação para a causa
dos santos, Monsenhor Angelo Amato,
que o Papa reconheceu a cura, cientifica-

mente inexplicável. O Vaticano, contudo,
ficou mudo sobre as circunstâncias que
cercam o milagre. Trata-se da etapa final
a cruzar antes de poder ser canonizado.
O chefe da Igreja católica deverá em breve decidir se o frade André merece o seu
lugar entre os santos. Os representantes
da Igreja Católica e do Oratório São José
recusam entrevistas com os meios de comunicação social antes da emissão oficial, em 2010, do decreto que reconhece
a cura miraculosa. O postulador da causa
de canonização do frade André, Mario
Lachapelle, indicou num comunicado
que a via de canonização do frade André
estava agora aberta. “Hoje, escreve-se
uma das mais bonitas páginas da nossa
história colectiva”, declarou. De acordo
com o comunicado, o cardeal Jean-Claude Turcotte, arcebispo de Montreal, “congratula” a notícia. O irmão André nasceu
em Agosto de 1845. No seu falecimento
em 1937, perto de um milhão de pessoas
desfilaram nas ruas de Montreal para lhe
fazer uma última homenagem. Ao fio dos
anos, dez milhões de pessoas assinaram
petições para pedir a sua canonização.
O religioso foi declarado venerável a 12
de Junho de 1978 pelo Papa Paul VI, seguidamente beatificado a 23 de Maio de
1982 pelo Papa João Paulo II, em Roma.
Este passou sábado uma primeira etapa
do caminho à santidade.

STM: a carta mensal
passa a custar 70$

A

Sociedade de transporte de Montreal (STM) aumentará novamente as suas tarifas em 2010. O título de
transporte mensal aumenta de 1,50 $ e
o título a preço reduzido, para os estudantes e as pessoas da terceira idade, aumenta de 1,75 $. A carta mensal
regular custará assim 70$. Apesar deste aumento das tarifas, a STM espera
conservar a sua clientela graças a novas ofertas. A sociedade de transporte
associou-se nomeadamente com Air
Miles, para permitir aos membros do
programa de recompensa trocar os seus
pontos Air Miles contra cartas mensais.
A partir de hoje, 23 de Dezembro, será
possível obter um título de transporte
com 610 pontos. Os utentes dos transportes públicos poderão doravante inscrever-se, na Internet, à OPUS para um
período de um ano, um novo programa que oferece uma assinatura à carta
mensal regular para um período de 12
meses consecutivos. Os estudantes e

as pessoas de 65 anos e mais poderão
quanto a eles assinar para quatro meses
consecutivos, pagos com antecedência, e realizar uma economia de 21 $
sobre uma base anual. Elsie Lefebvre,
do partido Vision Montréal, julga inaceitável o aumento das tarifas. “Desde
a chegada ao poder da administração

Tremblay, o preço da CAM aumentou
40%, enquanto que o índice dos preços
do consumo da região metropolitana
de Montreal, para o mesmo período,
aumentou de apenas 13,4%”.

Ignatieff muda de ideia

O

chefe do Partido Liberal do Canadá, Michael Ignatieff, afirma que
compreendeu a mensagem dos Canadianos, que não querem eleições. Em entrevista ao diário La Presse, o chefe liberal
afirma que os Canadianos não queriam
eleições em 2009 porque estavam preocupados com a economia. De acordo
com Ignatieff, os Canadianos também
não querem eleições em 2010, porque
a situação económica do país continua
alarmante. Depois de ter tentado de pro-

vocar a queda do governo minoritário
de Stephen Harper este Outono, o chefe
liberal muda assim o de ideia. O Partido Liberal organizará uma conferência
“de grandes pensadores” em Montreal
no fim do mês de Março, para encontrar
uma maneira de seduzir os eleitores. O
conservador Stephen Harper poderá por
conseguinte continuar a governar o país
durante mais um certo tempo, sem temer uma queda do Partido na Câmara
dos Comuns.

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO
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Jornal A Voz de Portugal
E
ste importante
projecto de jornalismo é o resultado
da combinação de esforços dos fundadores Elísio de Oliveira,
José Simões Silvestre, Artur Ribeiro e
Breno de Vasconcelos. Os colaboradores
ao longo de mais de
49 anos, na procura
da compreensão da
história dos imigrantes portugueses residentes no Quebeque,
contribuíram para o registo do desenvolvimento social, económico e cultural entre Portugal e Quebeque. Sem este esforço era largamente desconhecido
o trabalho da comunidade e o nosso potencial amplamente subvalorizado.
Uma palavra de louvor para Valdalino Ferreira pelo
respeito que sempre teve pela diversidade politica e
cultural, na qualidade de administrador e proprietário do jornal desde Setembro de 1979 até a venda
do mesmo ao Senhor Eduino Martins em Março de
2004.
Também gostaria de destacar as importantes contribuições do jornalista Norberto Aguiar à época chefe
de redacção pelo seu empenho profissional no tratamento da informação em benefício da comunidade.
O actual proprietário Sr. Eduino Martins e a sua
equipa Kevin e Sylvio assegura a continuidade do
projecto o jornal A Voz de Portugal a caminho dos 50
anos. Ao mesmo tempo estão preocupados com todos
os aspectos da vida do jornal, da liberdade de expres-

são e com os novos desafios que este sector enfrenta
em tempos difíceis. O Senhor Eduino conta iniciar
em 2010 uma página inovadora nas áreas da infância
e juventude. A ponte entre Portugal e o Quebeque é
um dos pontos fortes da administração do jornal. A
extrema complexidade da vida individual e colectiva
dos emigrantes, leva o prazer do leitor a uma insatisfação. Mas existe a oportunidade de abordar preocupações partilhadas identificar interesses comuns e
promover um maior entendimento de questões mais
vastas a nível da vida.
As forças construtivas, vibrantes são essenciais para
o desenvolvimento equilibrado das sociedades modernas, mas também para o sucesso da nossa integração na vida social e política do Quebeque.
Este jornal trará essas forças à luz do dia, para que
sejam compreendidas, justamente valorizadas, apoiadas e reforçadas. Este sonho só é possível com o esforço de investigadores, analistas
e jovens jornalistas, em regime
de voluntariado.
Seja bem-vindo
para melhorar a
capacidade
do
conhecimento da
sociedade civil.
O desafio que
se coloca para o
ano de 2010 é o
de compreender
como este espaço de jornalismo
pode ser usado
para mobilizar e
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motivar um maior envolvimento da comunidade no jornal e nas
organizações sem fins
lucrativos, de forma a
contribuírem cada vez
mais para melhores benefícios sociais e defesa
da língua portuguesa.
As nossas palavras de
louvor vão para toda a
comunidade portuguesa e quebequense pelas
contribuições individuais e colectivas. É nossa
incumbência; continuar
a acompanhar o crescimento e expressão cultural, comercial, social
e politica, a protecção
do ambiente e direitos humanos. Obviamente, como
em qualquer definição, esta não pode eliminar as zonas cinzentas ou de fronteira.
No Natal procuro a importância cultural do seu significado histórico; quero dizer: muito mais do que a
sua divindade interessa-me a sua humanidade.
Nesta época de Natal, Boas Festas, para a comunidade portuguesa e quebequense.
Para o Ano 2010, desejo que o capitalismo selvagem termine. Melhores salários,
assim como trabalho para todos os
trabalhadores, e solidariedade entre
os humanos do mundo.

Manuel de Sequeira
Rodrigues
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Pela magia do pensamento, juntamo-nos a vós para sublinhar, na paz e serenidade,
esta noite de Natal que não cessa de comover os corações, ano após ano.

A direcção e toda a equipa do
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges

4601 ch. Côte-des-Neiges, Montréal (QC) H3V 1E7
Tel. (514) 735-1361 • www.cimetierenotredamedesneiges.ca
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Faça já a sua
reserva para a
Passagem de Ano!
4281 boul. Saint-Laurent
Montreal

t. 514.849.2070
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Mensagem de Natal

D

irijo-me às portuguesas e aos portugueses residentes no estrangeiro para a todos desejar
um Feliz Natal.
O Natal é um tempo social que apela à reflexão,
simboliza a paz, a harmonia e estimula o
permanente desejo de encontro entre os
homens, entre culturas ou na família. É
neste tempo, mas também na circunstância da nossa história, com os constantes
desafios colocados pela ambição do desenvolvimento, que Portugal tem mais
presente todos os seus que tão laboriosamente dão conta de si, da sua cultura, das
suas origens, nos mais longínquos lugares
do mundo.
Nessa lembrança, para além dos sentimentos de pertença, de partilha de uma
cultura, e, também, de uma língua cada
vez mais importante, o sinal de proximidade materializa-se no testemunho que o esforço do
país constitui, ao criar e desenvolver instrumentos e
mecanismos para uma melhor vivência da cidadania,
independentemente da distância a que cada um se
encontre do seu país. Há muito caminho a percorrer
porque há um sentido de vinculação da Diáspora a
que o país não pode ser alheio. Há parcerias que estão
por fazer e que, na era da globalização, podem ajudar muito na construção das relações entre Portugal e
os Países de acolhimento e bem assim contribuir, de
modo significativo, para a sua plena integração social
e económica, para a internacionalização da economia
e das empresas. Por outro lado, torna-se imperioso
dar mais razão aos afectos, à saudade.
Há mais razão para a solidariedade que faça, sustentadamente, as pontes sociais, cujos pilares nascem
das múltiplas actividades desenvolvidas pelas associações que as comunidades portuguesas souberam

fazer nascer.
Encorajo o movimento associativo para que coopere mais entre si e possa congregar melhores recursos
para combater os focos de carência que eventualmente atinjam compatriotas. Este é o tempo
de reunir instrumentos, de concentrar
energias, para dar maior dimensão ao papel social dessas organizações, já de si
relevantes, que o Estado português apoia
qualitativamente.
Dentro das limitadas possibilidades económicas, também o país está a concentrar
esforços no sentido de melhor apoiar essas
organizações e os compatriotas a quem a
vida deixou de sorrir, com extrema necessidade, residentes no estrangeiro, através
de programas de carácter social cada vez
mais abrangentes e reforçados financeiramente. Vivem-se tempos de grande complexidade cujas respostas aos problemas muito beneficiarão do dinamismo e da positividade com que
sempre os portugueses encararam o mundo nas mais
adversas condições a que a Diáspora os desafiou.
Nesta quadra, bem marcada pela fraternidade, pelo
espírito de solidariedade, cuja principal representação nos transporta à reunião da família, importa despertar e mobilizar as consciências colectivas.
Renovo os desejos de Um Natal em paz a todos os
portugueses e aos luso-descendentes e também a todos quantos, como os nossos militares e forças de segurança, no estrangeiro, desenvolvem serviço público para que os outros possam ver garantidos direitos
de cidadania, paz e liberdade.
Boas festas e um próspero Ano Novo.

António Braga
Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas
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Mensagem de Natal 2009
Meus caros compatriotas,
Celebro convosco este meu primeiro Natal como
Cônsul Geral. E é nesta época na qual família e amigos partilham memórias, afectos e presentes que vos
dirijo uma palavra de estima a todos os que estão distantes dos seus entes queridos e do seu país natal.
Ao longo destes curtos meses que cá estou tenho tido
o prazer de conhecer e conviver com alguns de vós.
E nos encontros que tenho tido permito-me realçar o
orgulho que mostram nas vossas origens lusas, na
língua portuguesa e nas tradições. Neste vosso país
de acolhimento fizeram o vosso lar mantendo viva a
chama da vossa identidade portuguesa e promovendo
a imagem de Portugal.
Nesta época em que as tradições natalícias portuguesas muito contribuem para o espírito de união familiar
e comunitária, permito-me realçar a importância da
língua e cultura portuguesas entre as gerações mais
novas, as quais devem manter a ligação à terra dos
seus antepassados. Para a manutenção deste vínculo
é necessário o apoio precioso e constante da família.
Como vosso Cônsul-Geral, é meu propósito ajudar a
nossa comunidade aqui residente a reforçar os laços
que a une a Portugal. Uma das expressões mais nobres desses laços é o exercício dos vossos direitos e
deveres como cidadãos portugueses.
Neste ano que se aproxima lanço um apelo aos que
ainda não o fizeram para que se registem no Consulado e aos que já se encontram inscritos para actualizarem os vossos dados. Estes actos simples são
de grande utilidade e essências no exercício da vossa
cidadania, nomeadamente na participação nos actos
eleitorais nacionais. A participação no processo eleitoral é para a diáspora portuguesa uma das formas de
decidir sobre o futuro de Portugal.
Desejo a todos vós um Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo!
Fernando Demée de Brito
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal
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À espera do Natal
C
ostuma o nosso povo dizer que o melhor das
festas é esperar por elas, em clara referência ao
estado de alma com que nos mentalizamos em antecipação do acontecimento em vista.
No caso específico do Natal, uma quadra pela qual
nutro uma certa perdileção, vêm meados de Novembro e o meu entusiasmo leva-me a preparar o envio
dos primeiros cartões de saudações destinados aos
meus familiares e amigos em Portugal, ficando para
últimos, porque mais próximos, aqueles nos Estados
Unidos, resto do Canadá, Montreal, etc.
Com o fervor e a grata memória dos natais dos meus
tempos de rapazote, empenho-me seguidamente na
montagem da árvore e colocação da respectiva iluminação e demais objectos decorativos, inspirado pelo

som das primeiras melodias da quadra e que enche de
alegria o ambiente à minha volta.
Chega a vez do Presépio; um da maior simplicidade,
com a presença das figuras mais representativas da
cena da Natividade, igreja e de uma ou outra casita
dispersa por aqui e além.
No bom costume da nossa terra, durante as semanas
do Advento é tradição prosseguir-se com uma limpeza geral da casa (até onde, agora, nos permite o
estado de saúde), em que poderá incluir-se a lavagem
das paredes, dos sobrados, cortinados, muitas vezes
se estreando alguma peça nova. Decoram-se o corredor, a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar, etc.
(Se possível, porque não uns ramos de pinho e alguns
cachos de tangerinas pelas paredes?).
Estes preparativos, para quem pode, dão um pouco
de trabalho, mas são actividades integradas na rotina
anual com que muitos de nós esperam pela grande
celebração, enquanto não descuidamos também da
alma, aproximando-nos assim dos preceitos do Salvador, pois aquela carece igualmente de “limpeza”.
Não há Natal, se este não for acompanhado de um
sentido religioso, ao contrário do que por aí presen-

ciamos, cujas manifestações, no fundo, nada têm em
comum com o nascimento do Menino.
Chamamos “adorar o Menino”, quando à noite a
família se senta em redor do Presépio, enquanto a
música vai emprestando a sua quota parte festiva. E,
olhando-O naquela serenidade, com as figuras singelas que o compôem, faz crescer em nós uma sensação
de paz e de bem-estar, de quem se sente grato pelo
simples facto de existir.
Paira no ar uma aura de contemplação contagiante e
excelsa. Contemplando o Menino naquela manjedoura assaz rude, sinto um calafrio correr-me pela espinha, ante todo o aspecto da vaidade humana de todos
que já pretendem sentar-se no trono!
Entretanto, no momento desta reflexão, sobre mim
recai uma onda de tristeza; uma lágrima furtiva vai
descendo pelo rosto e, ao tocar-me os lábios, ali deixa o travo da saudade que a criança em mim sente
pela ausência dos pais que se foram ainda tão cedo,
pela ilha distante, pelo que nunca mais poderei ser!
Mas ao redobrar os sinos na missa da meia-noite,
assinalando o nascimento do Menino, neste ambiente
de glorificação em que mil vozes explodem com o
“Adeste Fidelis”, também em mim vai explodir um
raio de esperança, de convicção de que um dia haverá
finalmente paz em todo o lugar da Terra “entre os
homens de boa vontade”.
É que ter nascido assim humilde, não foi em vão!
Oh, quão feliz vou estar a celebrar com os meus netinhos nesse
dia! Depois, há-de ser o que Deus
quiser.
Votos de um Santo Natal, Ano
Novo muito próspero, saúde, paz
e amor.

António Vallacorba
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O Natal é a celebração
de um nascimento 2009

O

Natal é a celebração de um nascimento, de um menino judeu, há
mais de dois mil anos. Um nascimento que é hoje assinalado pelo mundo
inteiro, muitas vezes quase sem o saberem. Cada vez se fala menos dele!
É como uma festa de anos na qual
o aniversariante não é importante e
por vezes nem parece ser convidado.
A festa é grande, as ruas e as casas
transformam-se e as pessoas um pouco também, mas o motivo…, poucos
sabem qual é!
O Natal é um dia festivo e espero que
o seu olhar possa estar voltado para
uma festa maior, a festa do nascimento de Cristo dentro de seu coração.
Que neste Natal sintamos todos mais

tudo com as crianças. No meu tempo
púnhamos o sapatinho debaixo da
chaminé para no outro dia de manhã
irmos ver o que o Menino Jesus tinha
deixado. Lembro-me que as prendas
eram uma caneca, umas peúgas, uns
bombons ou qualquer outra coisa do
género. Hoje, as nossas crianças têm
montes e montes de brinquedos, os
quais acabam por perder o significado
verdadeiro.
Concordo e desejaria que o Natal
fosse um acontecimento quotidiano,
de todos os dias, para que isso não
nos fizesse reflectir (apenas durante a
quadra natalícia) sobre os milhões de
seres humanos que, mesmo sabendo
o significado do Natal, não sentem,

forte ainda o significado da palavra
amor, que traga raios de luz que iluminem o nosso caminho e transformem
o nosso coração a cada dia, fazendo
que vivamos sempre com muita felicidade.
A magia da quadra natalícia já está no
ar e a vontade de a espalhar por cada
recanto da casa torna-se irresistível.
Das decorações tradicionais às mais
contemporâneas, existem um sem número de ideias para vestir a sua casa,
de forma alegre e festiva, neste Natal.
Compramos uma árvore para depois a
decorarmos com luzes, bolas e vários
outros enfeites. Decoram-se as frentes
das casas, as janelas mas também o
interior. As lojas estão cheias de gente
a fazer compras para familiares e amigos, mas penso que devemos ter cuidado ao comprarmos as lembranças.
Não é o valor monetário da prenda
que deve ter valor mas sim o facto de
que alguém se lembrou de nós, e devo
dizer que vamos fazer cuidado sobre-

não vivem a mística e a realidade do
Natal. Ao reflectirmos sobre esses
milhões de seres humanos, estamos
a constatar a realidade nua e crua do
desequilíbrio de posições, dos degraus
sociais na generalidade, que existe no
Mundo e entre os Homens.
Vou aproveitar o dia de Natal para
passá-lo em família, trocando os presentes natalícios e pedindo a Deus que
nos traga saúde, paz e muito amor,
para que possamos ver o nosso netinho Giuliano crescer rodeado destes
valores fundamentais.
Que este dia possa trazer momentos
de fé e de esperança. Que se possa fazer deste dia todos os dias da nossa
vida. Que a paz possa reinar eternamente nos nossos corações deixando
que a alegria se manifeste em todos
os momentos das nossas vidas. São os
nossos sinceros desejos para si neste
natal.

Natércia e José Rodrigues
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O Natal, a virgem Maria, e Jesus
O

aparecimento, nomeado por Anjo
do Senhor, no Antigo Testamento tem sido considerado como sendo
o próprio Deus Jehová, ou Jesus, de
harmonia com os casos relatados: teofania ou cristofania, neste caso, por
exemplo, o quarto homem que estava
na fornalha onde Sadraque, Mesaque,
e Abede-Nego tinham sido lançados, e
que, na descrição de Daniel 3: 25, era
“semelhante a um filho dos deuses”.
Dizemos isto para compreendermos
melhor a promessa feita pelo profeta
Isaías à casa de David quando lhe disse
perguntando: --“não basta fatigardes
os homens, mas fatigardes também o
meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo
vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho
e lhe chamarás Emanuel” (Isa.7:1314). Era um nome simbólico que, em
hebraico significa “Deus connosco”, e
reafirma a protecção divina.

Isaías, filho de Amós, exerceu a sua
actividade profética no ano 738, a.C.
e, segundo se afirma, sem muita segurança, a Virgem Maria teria nascido em Jerusalém, por volta do ano 15
também a.C. Claro que não lhe assentam os termos “mãe de Deus”. Fatigar
os homens com suposições já vinha
de traz , e continuam. Por interessante
aceitamos a tradição de que as profecias de Isaías tiveram tal impacto que
as moças de Israel, em grande parte,

se mantiveram virgens na esperança
de serem beneficiadas pela promessa
divina, com perspectiva messiânica.
De facto, a aliança do Senhor, com
David, é concludente: --“a tua casa e
o teu reino serão firmados para sempre diante de ti; teu trono será estabelecido para sempre” (2º Samuel 7:16).
Resta confirmar se a Virgem Maria,
como José, seu esposo, era também
de descendência davídica, mas não
importa para aceitarmos que Maria de
Nazaré foi favorecida para ser mãe de
Jesus, por ter achado graça diante de
Deus, pois o anjo Gabriel lhe afirmou:
--“Descerá sobre ti o Espírito Santo, e
o poder do Altíssimo te envolverá com
a sua sombra; por isso, também o ente
santo que há de nascer será chamado
Filho de Deus”(Lucas:1:35). Ela perturbou-se muito, pois, como dissera,
não tinha relação com homem algum
(idem 1:34), mas ficou grávida.
Sabemos que pela lei judaica o noivado era tido como casamento, embora tempo de fidelidade e pureza à volta
de um ano para prova, podendo haver
punição se houvesse falta, mas José,
homem justo, ponderava o que a noiva
lhe dizia, e intentou deixá-la secretamente. Porém outro anjo do Senhor o
advertiu: --“Não temas receber Maria
por tua mulher, porque o que nela foi
gerado é do Espírito Santo” (Mateus
1:20).
Pensa-se que José aceitou melhor a

palavra do Anjo do Senhor, do que a
voz de Maria. O termo anjo significa
mensageiro e, apesar de ser um sonho
concordou que era mensagem legítima. Não devemos excluir o amor que
ele teria por Maria, e assim que ouviu
o nome “JESUS, porque salvará o seu
povo dos seus pecados” (idem 1:21),
deve ter concentrado o seu pensamento na fé de que ele próprio teria também parte na missão do Messias. É
ainda de interesse dizer que somente
Mateus e Lucas abordam o nascimento virginal, porém nada há no evangelho de Marcos ou João, que invalide o
facto sagrado. E que é o homem, para
diminuir o Poder de Deus?
Maria terminaria por dizer ao anjo
Gabriel: --“Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim conforme a tua palavra”(Lucas 1:38). Mau
grado as discussões que veio a ter com
o seu noivo, depois, glorifica no seu
cântico: --“A minha alma engrandece
ao Senhor, e o meu espírito se alegrou
em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva”
(Idem,1:46-48). Talvez conhecesse
as palavras do segundo Isaías 61:10,
onde está: --“a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu
de vestes de salvação e me envolveu
com o manto de justiça”. Porém, resolveu ir às montanhas, apressadamente, a uma cidade de Judá, para in-
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terrogar sua prima, que, sendo estéril
também estava favoravelmente grávida, d’Aquele que viria a ser João,
o Baptista. (Luc.1:5-13) Atrevera-se
a ir sozinha, difícil e quase interdito
para uma jovem menina. Não se sabe
se a “magnificat” é poema somente de
Maria, ou também de sua prima Isabel, admitindo que Lucas expusesse o
texto de ambas no seu evangelho, que
depois veio a ser aceito universalmente como sendo de Maria. Lido em reflexão, esse maravilhoso hino é uma
descrição do livramento messiânico,
e é uma paráfrase virtual de algumas
passagens do Antigo Testamento; um
livramento nacional contra opressores
humanos. Escrito como profecia já realizada, objecto específico da misericórdia de Deus, notamos que reflecte
muitíssimo do que se espera de Israel, no futuro como povo, e do Israel
de Deus, como Igreja. Terminamos
com afirmação pessoal, de que Maria
de Nazaré, em nenhuma parte dos livros sagrados da Bíblia é apresentada
como redentora da humanidade e senhora dos céus. As
honras humanas não
invalidam a glória
que Deus lhe deu, e
só diminuem o alto
valor da sua humildade gloriosa.

J. J. Marques
da Silva
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Muito Bons Somos Nós

Uma stripper lá em casa
E

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: Poderá receber a visita inesperada de
um amigo de longa data. Receba-o de braços abertos. Não
espere que o amor vá ter consigo, procure ser você a distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam. Saúde: O seu organismo poderá andar desregulado. Esteja atento às suas indicações.
Dinheiro: Possibilidade de ganhar lucros inesperados. Seja audaz e
faça um excelente investimento.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 11, 25, 1, 14, 3, 6

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Opte por atitudes de compreensão e
tolerância para com os seus filhos. Esta semana conhecerá
pessoas importantes para a sua vida futura. Saúde: Poderá
sentir-se um pouco cansado e sem energia. Melhore a sua alimentação. Dinheiro: Aposte seriamente na sua competência, pois poderá ser
recompensado da forma como merece.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 8, 7, 9, 41, 10, 2

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: A sua vida afectiva poderá não ter os contornos
que planeou. Procure não perder a calma e invista na sua
felicidade. Saúde: Não abuse nos alimentos que sabe que
prejudicam o seu estômago. Dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente positiva em termos profissionais. Época favorável para pedidos de empréstimo, mas seja prudente.
Número da Sorte: 72 Números da Semana: 8, 5, 2, 7, 4, 1

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação. Amor:
Tome consciência dos seus actos, pois estes poderão estar a
contribuir negativamente para a sua relação. Saúde: Evite situações que possam provocar uma alteração do seu sistema
nervoso. Algumas dores de cabeça poderão incomodá-lo, procure o seu
médico. Dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes de falar. Uma
atitude irreflectida pode aborrecer um superior hierárquico.
Número da Sorte: 13 Números da Semana: 9, 6, 3, 2, 5, 8

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor: A sua cara-metade não merece
ser tratada com indiferença. Pense um pouco melhor na sua
forma de agir. Saúde: As tensões acumuladas podem fazer
com que se sinta cansado e desmotivado.
Dinheiro: Atenção, a sua qualidade profissional poderá estar a ser testada. Prepare-se e conte com despesas extra.
Número da Sorte: 63 Números da Semana: 4, 5, 2, 1, 3, 6

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao máximo este momento de comunhão com os outros. O seu poder de atracção vai abalar muitos corações.
Saúde: O stress levá-lo-á a situações de desgaste físico e
mental. O trabalho não é tudo! Descanse mais e pense seriamente na
sua saúde. Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque em risco a
sua estabilidade financeira. Pense bem antes de gastar indevidamente.
Número da Sorte: 26 Números da Semana: 7, 5, 3, 1, 9, 8

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Ponha as cartas na mesa, evite esconder a verdade. Seja o mais honesto possível com a sua
cara-metade. Nem sempre dizer sim é bom para a sua relação. Imponha a sua vontade, pois o amor é dar e receber.
Saúde: Aja em consciência e não cometa excessos que o seu organismo não suporta. Sentir-se-á um pouco nervoso, deve evitar o excesso
de preocupações. Dinheiro: Ouça os conselhos da pessoa com quem
divide as tarefas diárias.
Número da Sorte: 43 Números da Semana: 14, 28, 45, 41, 2, 3

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade. Amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá,
em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão
importante para ambos. Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias será notória. Dinheiro: Esforce-se por conseguir
atingir os seus objectivos profissionais. Seja audaz e perseverante.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 8, 7, 41, 40, 23, 22

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.Amor:
Ponha o seu orgulho de lado e vá à procura da felicidade.
Seja feliz. Semana marcada pelo romance e pela paixão.
Saúde: Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; tenha em atenção a saúde da sua família.
Dinheiro: Aposte nos seus projectos pessoais. Seja inovador e arrojado. Poderá ter óptimas surpresas. Evite gastos desenfreados.
Número da Sorte: 67 Números da Semana: 6, 9, 41, 10, 20, 30

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria. Amor:
Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente, causando
algumas dúvidas no seu coração.Saúde: Nesta área não terá
muitas razões para ficar preocupado, o que não significa que
deixe de ter os cuidados mínimos. Dinheiro: Utilize a sua capacidade de
organização para sugerir algumas mudanças no seu departamento.
Número da Sorte: 5 Números da Semana: 8, 4, 10, 20, 32, 1

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, dê
mais atenção à pessoa que ama. Saúde: Liberte o stress
que tem acumulado dentro de si. Algumas dores musculares, relaxe mais. Dinheiro: Património protegido. Continue a adoptar
uma postura de contenção, será bastante positivo para si. O seu chefe
poderá testar a sua competência. Esforce-se por mostrar as suas competências profissionais.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 1, 8, 45, 10, 2, 3

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure satisfazer os desejos
do seu par. Aja menos com a razão e mais com o coração.
Assim, evitará conflitos desnecessários com a pessoa que
ama. Saúde: Seja mais moderado e dê mais valor ao seu bem-estar.
Período calmo, sem preocupações de maior. Dinheiro: Esteja muito
atento ao que se passa ao seu redor, pois algum colega pode não ser
tão sincero quanto aparenta.
Número da Sorte: 62 Números da Semana: 8, 5, 4, 20, 11, 16

u sabia que a palavrinha não tardava – e, efectivamente, escassas linhas mais à frente, lá estava ela: “auto-estima”. A história: uma rapariga de
Lisboa tirou um curso de Psicologia, mudou-se para
Londres a convite de uma empresa multinacional,
aborreceu-se com aquele nevoeiro todo, inscreveuse num curso nocturno na London School of Striptease (uma espécie de London School of Economics
and Political Science, mas em versão Demi Moore)
e agora, aos 31 anos, anda a percorrer os ginásios de
Portugal dando aulas de “striptease e burlesco” a raparigas sérias, senhoras casadas e noivas
em dia de despedida de solteira.
Não vou entrar em muitos pormenores
– a história vinha toda contada na última
edição desta mesma revista. O importante é isto: desde que tenham “entre os 18
e os 80 anos”, todas as mulheres portuguesas podem agora, ao som de Marvin
Gaye, Peggy Lee ou (supõe-se) Joe Cocker, aprender a técnica do bump&gind,
baseada numa suave rotação de anca que
termina com um remate seco da mesma
na direcção de uma das ilhargas (“a fazer
lembrar Betty Boop”), ou mesmo aquele outro movimento que não tem nome,
mas passa por uma palmada no próprio
rabo, após a qual a dançarina vira ostensivamente o olhar para a audiência,
com claros benefícios (lá está) para a sua
auto-estima.
É todo um mundo novo que se abre à
frente das mulheres. Casadas ou solteiras, executivas
ou desperate housewifes, em estado normal ou mesmo grávidas (sim, mesmo grávidas, desde que não
“muito”), elas não só estão agora autorizadas a fazer
figura de urso, como ainda por cima a mostrar o orgulho que têm nisso. Lamenta Isabel Martins: “Em
Londres, há muitas mulheres de negócios que à noite
fazem os seus espectáculos. Aqui, ainda tenho muitas
pessoas que vêm ao workshop às escondidas da família e dos amigos.” Estou com ela: este país está feito uma parvalheira. Entretanto, porém, registo com
esperançoso deleite a notícia de que a maior parte
das suas alunas não só já cumpre o dressing code da
(hum) modalidade, aparecendo nas aulas de saia e de
top, como ainda por cima traz logo sapatos altos.
Mas tenho, já agora, algumas objecções. Primeira:
para quê estes anos todos de luta pela igualdade de

direitos, se tantas e tantas mulheres mais não querem,
afinal, do que ser reduzidas aos objectos dançantes
a que nós, com tão boa vontade, as reduzíamos no
passado? Segunda: para quê toda esta obsessão com
a nudez, se tantas e tantas mulheres (como tantos e
tantos homens) se encontram já numa idade em que
ficam muito mais bonitas vestidas do que despidas?
Terceira: embora a auto-estima seja importantíssima
e isso tudo, não seria talvez melhor estimarmo-nos
um bocadinho menos e não perdemos tempo com
parvoíces? Quarta (e esta é mais um pedido pessoal
do que uma objecção): importa-se a senhora professora stripper de não insistir
na tecla de que até já teve uma aluna de
59 anos, visto ser essa a idade da minha
própria mãe?
De resto, não me admira que os ginásios
invistam em aulas de strip. Da maneira
que as coisas andam, basta alguém dizer
que gostava de aprender a jogar à bisca
lambida, que logo aparece um professor
todo atlético pronto a ensinar a lamber
o polegar (e, aliás, alcandorado de provas científicas de que uma boa cartada é
fundamental para a auto-estima). E também não me admira que a pioneira no
striptease-com-benefícios-para-o-bemestar-geral seja uma psicóloga. Aliás,
por mim, estes psicólogos que polvilham
as páginas dos jornais e das revistas, a
brincar aos Carlos Amarais Dias, bem
podiam enveredar todos por uma carreira no varão. Quando a esta senhora Isabel Martins, e por muito bonitinha que seja, até nem
tenho grande curiosidade. Mas já guardei na carteira
uma nota de vinte com o nome de Eduardo Sá escrito.
No mais, qualquer fascínio pela arte do strip enferma de dois equívocos. Ao contrário do que diz Isabel
Martins, não é verdade que seja “quase impossível
sair de um par de calças de ganga de forma sensual”. Uma mulher sexy será sempre uma mulher sexy,
mesmo que vestida de esquimó – e uma mulher a fingir que é sexy será sempre uma mulher a fingir que é
sexy, mesmo que (ou sobretudo se) vestida com sapatos altos, meias de renda e mais nada. E, ao contrário
do que pensam todas as alunas de Isabel Martins, não
há um só homem que, podendo entabular conversa
com uma mulher de calças de ganga, preferisse vêla no varão. O varão é o quê, afinal: uma metáfora
para o nosso membro viril? E é suposto
o quê: sentimo-nos bem na nossa própria
pele, quando confrontados com aquele falo
monstruoso a que ela, nua e exigente, se
agarra agora?

Joel Neto
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Está-se a destruir o que ainda resta

F

oi em silêncio e com uma enorme
atenção que hoje mesmo pude escutar as palavras de Fernando Ulrich, ao
referir que a sociedade portuguesa está a
caminhar para um lugar onde se começa
a não confiar em ninguém. Nada é mais
verdadeiro. Como a mais recente sondagem veio mostrar, o PSD não consegue
arrancar do mau lugar onde de há muito se situa, a despeito da verdadeira sucessão de líderes que tem tido. Mesmo
agora, depois de duas derrotas copiosas
sofridas com Manuela Ferreira Leite à
frente do seu partido, percebe-se que
Marcelo tem uma probabilidade que não
pode desprezar-se de poder vir a perder
com Pedro Passos Coelho no concurso
interno do PSD, porque aquele, diga-se o
que se disser, é hoje um símbolo do passado e até destas derrotas recentes do seu
partido. Mas será Pedro Passos Coelho
capaz de se manter na corrida em face da
pressão dos barões da (falsa) elite lisboeta? É o que teremos a oportunidade de
confirmar num destes dias. Ora, se Marcelo nem mesmo consegue enfrentar internamente Pedro Passos Coelho, como
poderá vencer José Sócrates, que lhe leva
uma extrema vantagem em termos de
responsabilidade e experiência política?
Não consegue. É isso, precisamente, que
mostra a mais recente sondagem que nos
foi apresentada pela SIC.
Para se perceber o estado a que se chegou nesta III República, é essencial relembrar que uma enorme parte dos atuais
dirigentes políticos do País, com a singular exceção do CDS/PP, eram gente
que, em Abril, se dizia profundamente de
esquerda. Pode ver-se isto mesmo, entre
tantos e tantos outros casos, com José
Pacheco Pereira, Durão Barroso, Zita
Seabra, Silva Marques, Carlos Brito, por
aí fora. Hoje, como se sabe, quase todos
estes nossos políticos, ou ex-políticos, se
voltaram, de armas e bagagens, para a
direita neoliberal, amantes profundos das
privatizações e defensores do Estado re-

duzido a quase nada. Simplesmente, têm
um obstáculo pela frente:
José Sócrates, enquanto líder do seu
partido. Uma realidade desde há muito
confirmada por sondagens e eleições. E a
prova de que é como aqui digo está, precisamente, nas tomadas de posição dos
partidos da oposição. Antes das eleições,
depois das mil e uma trapaças criadas
contra a pessoa de José Sócrates, diziam
que era essencial retirar aos socialistas a
maioria absoluta. Pois agora mesmo, já
sem essa maioria absoluta, lá continua
a culpa a ser dos socialistas. Ora, o que
nos dizem agora os dirigentes das oposições? Bom, que os socialistas apresentaram como Programa de Governo o seu
programa eleitoral!! Mas o que diriam se
não tivesse sido assim? Bom, que tinham
dito na campanha uma coisa, indo agora
fazer outra. Ou seja, e como muito bem
sintetizou há dias José Adelino Maltez: o
que as oposições pretendem é retirar do
poder, e a qualquer preço, José Sócrates.
No meio de tudo isto, e dentro de certos
limites, há aqui um instrumento de comando e controlo do que se está a passar
no País: a população portuguesa, mormente os eleitores. Se se deixarem levar
pelas mil e uma cantilenas que a direita
vai debitando, bom, acabarão por caminhar para um abismo. Tudo lhes será tirado, com a única exceção da nossa dita
democracia, que é essencial manter para
se dar uma aparência de legitimidade aos
que chegam ao poder. Vejam o que o ministro francês diz agora do presidente do
Afeganistão e tirem as conclusões que se
impõem. E permitam que vos fale com
esta sinceridade: estejam atentos e não
sejam parvos. Não estamos num tempo
em que se possa escolher o óptimo, mas
aquilo que é o menor dos males... Quando
vos surgir alguém a contar uma daquelas
historietas usuais, como se deu durante a campanha eleitoral para deputados,
digam-lhes que o Hélio diz o contrário.

HélioBernardo Lopes
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DiSTinCTiOn

SERVICE D ’ ENTRETIEN
Une entreprise du Groupe Distinction

200, Richmond, Lachine (qC) H8R 3Y8
Tel.: 514.368.1504 fax: 514.368.1691

Neste tempo de alegria,
desejamos aos nossos
empregados, familiares e a
todos os leitores do
jornal A Voz de Portugal,
os nossos votos mais sinceros:
Que o ano 2010 vos traga saúde,
felicidade e prosperidade.

Um Natal muito Feliz e um Bom Ano, são os votos da equipa
de direcção de Service d’Entretien Distinction.
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65, Jarry Este - Tel. 514-385-9290
1851 Ontario Este - Tel. 514.563.1211

A direcção e equipa dos

Restaurantes A Quinta

desejam a todos os seus clientes
e comunidade em geral

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
VENHAM FESTEJAR CONNOSCO,
NO RESTAURANTE A QUINTA SITUADO NO
1851 ONTARIO ESTE, TEL. 514.563.1211
24 de Dezembro - horário normal
25 de Dezembro a partir das 16h00
31 de Dezembro a partir das 19h00 - Passagem de Ano
1 de Janeiro a partir das 17h00
Sempre animado por Duarte Froias e DJ Fernando Vinagre

RESERVEM OS SEUS LUGARES
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Coisas do Corisco

C

aros leitores do Jornal que tão
generosamente me acolhe
no seu seio, queria desejar-vos
um Natal feliz e um Ano Novo
com muita saúde, paz e felicidade. Agradeço o interesse
que vocês têm dado a esta
minha humilde colaboração
e aproveito a ocasião para
responder aos leitores que
me pôem questões sobre o
conteúdo destas coisas do
corisco – a que o meu amigo Oscar dá um outro nome,
que não estou de acordo,
mas como ele me conta duas
ou três anedotas boas, fecho os
olhos, ou melhor, os ouvidos.
A minha inspiração vem do facto que eu leio muito, sobretudo
jornais, adoro ler jornais, passando por revistas, e as coisas do
dia-a-dia vão dando material para
escrever.
Em certas alturas, fico de boca à banda com aquilo que leio, é aí que come-

çam as coisas do corisco… Como
este governo das Malvides, que recentemente teve uma reunião de
ministros debaixo de água, com
o objectivo de atirar a atenção
do problema do aquecimento
climático que ameaça este arquipélago e a Terra. O presidente Mohamed Nasheed
foi o primeiro a mergulhar,
seguido dos seus ministros,
todos de fato e garrafas de
oxigénio. Se fosse no Québec e nesta altura do ano,
acho que pensava duas vezes antes de mergulhar, aliás,
ele nem sequer pensava no
calor da Terra, ele diria que está
“frio com corisco”.
E como estamos em época natalícia – portanto das ofertas –,
e vocês estão com falta de imaginação, tenho uma ideia, que vem
do zoo da região de Chicago que está
a vender cordões por 15 dólares cada,
na sua loja de lembranças para os turistas, mas os ditos cordões são feitos
de bolas de excremento de veado, secas e esterilizadas... No ano passado,
venderam decorações de Natal feitas
do mesmo material, e venderam 450, e ainda têm
mais 1500 para vender…
“Only in the USA, only in
the USA”...

José de Sousa
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Reis de Portugal

23º e 24º Monarcas de Portugal

Dinastia de Bragança
1683-1750

D. Pedro II – O Pacífico
ei de Portugal entre 1683 e 1706,
filho de D. João IV e de D. Luísa de Gusmão, nasceu a 26 de Abril
de 1648. Em 1662, chegou a ser
declarado herdeiro do trono pela
regente D. Luísa de Gusmão,
mas o conde de Castelo Melhor
contrariou essa iniciativa ao
afastar a regente para sempre da
vida política. Porém, em 1667, a
rainha D. Maria Francisca Isabel afastou o conde da corte e
aderiu ao partido de D. Pedro.
Através de golpe palaciano, D.
Pedro conseguiu obrigar o irmão a abdicar do poder em seu
nome. Nas Cortes iniciadas a 27
de Janeiro de 1668 foi nomeado
regente do Reino. A 27 de Março do mesmo ano, o casamento
de D. Afonso VI com D. Maria
Francisca foi anulado por bula
papal e D. Pedro casou com a
cunhada. Nesse mesmo ano, assinou a
paz com a Espanha, o que lhe valeu o
cognome de “o Pacífico”. Só foi aclamado rei depois da morte de Afonso
VI, em 1683.
D. Maria Francisca morreu em 1683,
tendo deixado apenas uma filha, pelo
que D. Pedro resolveu casar, em 1687,
com D. Maria Sofia de Neuburgo.

R

De entre os seus ministros, destacouse o conde de Ericeira, D. Luís de Meneses, vedor da fazenda e responsável

por significativo impulso verificado
na indústria portuguesa. D. Pedro
envolveu-se militarmente na Guerra
da Sucessão de Espanha e foi durante
a sua governação que foi assinado o
Tratado de Methuen, tratado comercial entre Portugal e a Inglaterra. Faleceu a 9 de Dezembro de 1706.

D. João V – O Magnânimo

O

seu reinado, que durou de 1707
até à sua morte em 1750, foi um
dos mais longos da História portuguesa. Nasceu a 22 de Outubro de 1689,
filho de D. Pedro II e de D. Maria Sofia de Neuburgo, e foi aclamado rei a
1 de Janeiro de 1707. Casou a 9 de
Julho de 1708 com D. Maria Ana da
Áustria, irmã do imperador austríaco
Carlos III.

D. João V seguiu uma política de
neutralidade em relação aos conflitos
europeus mas empenhou-se fortemente na defesa dos interesses portugueses

no comércio ultramarino, de que foi
exemplo o Tratado de Utreque (1714),
em que a França e a Espanha reconheceram a soberania portuguesa sobre o
Brasil. Esta neutralidade foi possível
devido à riqueza do reino proveniente
da exploração das minas de ouro brasileiras. D. João V pretendeu, à semelhança dos outros monarcas europeus,
imitar Luís XIV. Defensor do absolutismo, não reuniu as Cortes uma única
vez durante o seu reinado. Teve como
principal ministro e homem de confiança o cardeal da Mota.
Devido às grandes obras que promoveu no campo da arte, da literatura
e da ciência, ficou conhecido por “o
Magnânimo”. Na cultura merecem
referência especial a Real Academia
Portuguesa de História, fundada em
1722, e a introdução da ópera italiana,
em 1731. D. João V desenvolveu ainda as artes menores (talha, azulejo e
ourivesaria) e as artes maiores através
de vários pintores e escultores que se
deslocaram de Itália para trabalhar em
Lisboa e Mafra. O Palácio-Convento
de Mafra, mandado construir como
forma de agradecer o nascimento do
seu primeiro filho varão, e o Aqueduto
das Águas Livres são dois exemplos
de obras públicas de grande imponência. Deu nome a um período da história da arte portuguesa designado Barroco Joanino.
© 2001 Porto Editora, Lda.
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Chez le Portugais
Restaurante - Bar

4134 boul. St-Laurent - Montréal Québec H2W 1Y8

Tél.: 514-849-0550ÊUÊÜÜÜ°V iâi«ÀÌÕ}>Ã°VÊUÊvJV iâi«ÀÌÕ}>Ã°V

Cozinha requintada, grelhados, alcatras à terceirense
1>ÊÛ>}iÊ}>ÃÌÀV>Ê>Ê`iÃVLÀÀ]ÊÃ>LÀi>ÀÊiÊ>Ê«>ÀÌ >À
Faça-nos uma visita
–––––––––––––––––
,iÃiÀÛiÊ?
SALAS PRIVADAS
iÊÓäÊ>ÊnäÊ«iÃÃ>ÃÊ«>À>ÊÌ`ÊÊÌ«Ê`iÊviÃÌ>Ã
L>«Ìâ>`Ã]Ê£>ÊVÕ K]ÊVÀÃ>Ã]ÊV>Ã>iÌÃ]Ê>ÛiÀÃ?ÀÃ]ÊiÌV°®

–––––––––––––––––
PASSAGEM DE ANO
iÌ>ÊiÃ«iV>ÊÊ7500 $
VÊ/"-Ê}Þ«ÃÞÊL>`ÊÊxÊÖÃVÃ
£ÊÛ]ÊÓÊÛ]ÊºLÀ>Ì Ã>»]ÊVÌÀ>L>Ý]ÊÛ>®
–––––––––––––––––

Os proprietários do Restaurante Chez le Portugais e toda
a sua equipa desejam a toda a comunidade um
Santo Natal na companhia de todos os seus.
E que o próximo ano novo seja o ano em que possam realizar todos
os seus sonhos com muita saúde, paz e amor e na graça de Deus!

São estes os nossos sinceros votos para os leitores
da Voz de Portugal e toda a sua equipa!
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Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES

22 de Dezembro de 2009
1 Euro = CAD 1.519970
SERVIÇOS consulares
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700 514-499-0968
Consulado Geralde Portugal
Montreal
2020 Université, 24º andar 514-499-0359
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho 514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
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
Normas do trabalho
514.873.7061

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass.Port.doEspíritoSanto 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
CentrodeAjudaàFamília 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
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
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho
514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benfica 514.273.4389

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

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

Igreja Baptista Portuguesa 514.484.3795
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 450.687.4035

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

681 Jarry Est

514.273.9638

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

111 St-Paul E.

514.861.4562

SOLMAR

TAPIS RENAISSANCE St-Michel
7129 Boul. St-Michel

SEGUROS

3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

LISBOA

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA

3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

MERCEARIA
SÁ & FILHOS

514.725.2626

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances

CONFORT

4701 St-Urbain

IGREJAS

CHEZ DOVAL

REVESTIMENTOS

514.845.5804

514.842.3373

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Cantinho da poesia

Sempre Natal
O Natal não é somente
Celebrar solenemente
A data mais conhecida
Natal é qualquer momento
De amor e sentimento
Que ilumina a nossa vida.

Natal é p’ro ser humano
Qualquer altura do ano
Em que visita um doente
Quando aos fracos dá a mão
E aos tristes em solidão
Ou conforta alguém ausente.

É o dar sem receber
É no coração conter
Dimensão de caridade
É dar esmola ao mendigo
Ajudar os sem abrigo
Com franca fraternidade.

Natal é a força maior
A grande lição de amor
Que Cristo nos veio trazer
Sem grandes filosofias
Natal é todos os dias
Quando o queiramos fazer !...
Euclides Cavaco

O Menino do Natal
Menino, Jesus-Menino
que estais novamente p’ra vir
à terra da tua breve morada,
que a graça do Pai te acompanhe
nesta outra chegada.
Menino, Jesus Menino
Foi a ti que sempre adorei
desde os tempos de pequenino,
e, oh quantas vezes Te levei
sempre que para tal eu ia
para junto da manjedoura
dos presépios que construía!
Menino, Jesus-Menino,
Adoro-te, contemplo-te, louvo-te,
Não a esse velho de barbas
desta sociedade de consumo
que Te roubou a Natividade,
durante a moderna idade
É a Ti que agradeço
mais este ano de vida
e te peço,
neste teu amar-me
(e se posso ser egoísta)
que a vida continue a animar-me
neste coração altruista
por toda a humanidade,
pela paz,
pela verdade!

António Vallacorba, Natal de 2009

†

Rita da Costa Carreiro

Faleceu em Lasalle, no dia 15 de Dezembro
de 2009, com 83 anos de idade, Rita da
Costa Carreiro, natural da Lomba de Santa
Bárbara, São Miguel Açores.
Deixa na dor a sua irmã Maria Elvira Costa
(Aníbal Rodrigues); seus sobrinhos (as),
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sexta-feira, 18 de Dezembro de 2009, após missa
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Mausoléu
St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-hajam.

†

Alexandrina Farias

Faleceu em Montreal, no dia 16 de Dezembro
de 2009, com 82 anos de idade, Alexandrina
Farias, natural das Feteiras do Sul, São Miguel Açores, viúva de Artur Nicolau Fernandes.
Deixa na dor o seu filho Emanuel (Danielle
Durand); suas netas Marie e Florence; mãe
da falecida Maria de Fátima; suas irmãs Marguerida Cordeiro, Clotilde Farias; sobrinhos
(as), assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, 19 de Dezembro de 2009, após missa de
corpo presente, na Igreja St-Ambroise. Foi sepultada no Cemitério de
Nicolet.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma,
se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-hajam.

†

Silvio Casolino

Faleceu em St-Léonard, Quebeque, no dia
30 de Novembro de 2009, com 88 anos de
idade, Silvio Casolino, natural de Petacciato,
Província de Camposabasso, Itália, viúvo de
Concettina Di Sario e pai da já falecida Elvira
Casolino.
Deixa na dor o seu genro Eduardo Dias; sua
neta Sophia Dias; irmãos e irmãs, sobrinhos
e sobrinhas, assim como restantes familiares
e amigos.
O funeral decorreu sexta-feira, 4 de Dezembro
de 2009, após missa de corpo presente, na Igreja Mont Carmel. Foi
sepultado no Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-hajam.

†

João Vieira Guiomar

Faleceu em Montreal, no dia 21 de Dezembro
de 2009, com 92 anos de idade, João Vieira
Guiomar, natural de São Mamedo, Batalha,
Portugal, viúvo de Maria Carreira Ferreira.
Deixa na dor seus filhos (as) Clementina
(João Santos), Albino (Maria Luísa) e
Augusta; seus netos (as) Denis, Lino, Lídia,
Elizabeth, Abel, Luís e Jonathan, e seus
cônjuges respectivos; seus 10 bisnetos (as),
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório terá lugar amanhã, quinta-feira 24 de Dezembro de 2009,
das 14h às 18h. Uma missa de corpo presente terá lugar sábado, 26
de Dezembro, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz. O seu corpo será
trasladado para a Serra de Santo António, Alcanena, Portugal, onde
terá lugar o funeral, no dia 30 de Dezembro.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-hajam.
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anúncios a partir de $9.00*

*A partir de $9.00 por semana. Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente. Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência, Visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção.

EMPREGOS

VENDE-SE

Operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.

4 pneus de Inverno com jantes
de 13po. Usados 2 Invernos.
514-571-1924

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

Tinturaria (Nettoyeur), com serviço
de costura e sapataria. Preço negociável. Loja estabelecida há 20
anos.
514-776-7451

VIDENTE
Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas
sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

Operador de máquina de
costura, com experiência.
Bom salário. 514-387-8447 ou
apresentar-se no 9090 Av. Du
Parc #304, em Montreal.
Ajudante de mesa (busboy) a tempo inteiro para trabalhar num restaurante português.
514-240-3912
Senhora para limpeza, com experiência, para sextas e sábados.
514-774-8957

ARRENDA-SE
Grande 4 ½ em St-Léonard, próximo do autocarro 141. Estacionamento privado. 514-728-6831

serviços
Problemas
com o Computador
No seu dia-a-dia profissional e
pessoal, tem sido prejudicado ao
nível de problemas computador?
Se a resposta for afirmativa, posso encontrar a solução ideal para
as suas necessidades e resolução de todo o tipo de problemas.

514-299-2966
depois das 18h

RESIDÊNCIA

COSTURA

Residência Adisson, para idosos
portugueses. Quartos disponíveis.
Contacte Sónia
450-444-8859

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

Cantata de Natal

No próximo Domingo, dia 20 de Dezembro, terá lugar
pelas 20H00, na Igreja Paroquial de Rabo de Peixe,
uma Cantata de Natal, denominada “O verdadeiro conto de Natal”, que serve de mote para o concerto e encenação natalícia. Um grupo de jovens de Rabo de Peixe
e o Grupo de Cantares Populares Açorianos, “Vozes do
Mar do Norte” pretendem, assim, contribuir para que o
espírito do Natal seja intensamente vivido, com alegria
própria da quadra natalícia, proporcionando à população da Vila e aos forasteiros momentos de júbilo e calor
humano. Este evento é uma iniciativa da Paróquia do
Senhor Bom Jesus de Rabo de Peixe, inserido no ciclo
de festividades próprias da festa do Padroeiro da Vila,
que terá o seu auge no dia 1 de Janeiro próximo, Dia
do Santo Nome de Jesus. Perto de meia centena de
figurantes participarão nesta Cantata e em que o Grupo Vozes do Mar do Norte interpretará várias melodias
natalícias do seu reportório.
A Direcção
António Pedro Costa

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano,
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de experiência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, eficácia e garantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas,
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos;
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema,
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo.

514-374-2395

Clinique d’optométrie Luso
colabore
com
4 février 2009;
nouveau format: 10 juin
2009

o nosso jornal

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

falo
Português
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EUA: Da “Obamania” à realidade
A
s expectativas de mudança com a eleição de Barack Obama, que em Janeiro tomou posse como
o primeiro Presidente negro dos EUA, deram lugar
ao longo do ano à confrontação com uma realidade
adversa e a alguns desânimos.
Na avaliação do primeiro ano do seu mandato, o
Presidente norte-americano disse ter afastado a ameaça de uma “ruína económica”, o que passou pela
injecção de 787 mil milhões de dólares a três anos
para combater a crise.
Mas a mudança está a ser lenta e com o lastro de
uma taxa de desemprego de dez por cento. “Essa
jornada eleitoral era de esperança porque tudo era
possível”, lembrou Obama no aniversário da sua
eleição.
“O trabalho continua” e os EUA vão na “boa di-

recção.” A bandeira eleitoral da reforma do sistema
de saúde, abrangendo milhões de americanos sem
protecção, foi aprovada pela Câmara dos Representantes, embora ainda falte a votação
no Senado, com grande resistência
dos Republicanos e até dentro do
Partido Democrata.
Dois dias depois de chegar à Casa
Branca, prometeu encerrar Guantanamo, mas o centro de detenção em
Cuba continua aberto e nas mesmas
circunstâncias jurídicas criticadas
durante a administração Bush, havendo agora planos de aquisição de
uma prisão em Illinois para acolher
os suspeitos de terrorimo.
A guerra do Iraque, que marcou
os mandatos do seu antecessor, deu
lugar ao foco no Afeganistão, com os Taliban e a rede
da Al-Qaida a minar a estabilidade no país e no Paquistão, levando Obama a anunciar um reforço de 30
mil efectivos, apesar de também ter anunciado uma
retirada até Julho de 2011.
O Presidente que declara guerra aos extremistas islâ-

micos é também Nobel da Paz em início de mandato,
com o comité a considerar que Obama desenvolveu
“extraordinários esforços para reforçar a diplomacia internacional e a cooperação
entre os povos”, onde se incluirá um
discurso na Universidade do Cairo,
onde disse que os EUA e os muçulmanos devem procurar um novo começo, “fundado no interesse mútuo
e no respeito mútuo”.
O Presidente norte-americano lida
com as ameaças do Irão no desenvolvimento de tecnologia nuclear,
dando um ano para Teerão mostrar
seriedade nas negociações, ao mesmo tempo que o conflito israelo-palestiniano permanece num impasse.
Obama é também o chefe de Estado que dá seguimento à redução dos “stocks” de
armamento nuclear dos EUA e Rússia, país agora
mais tranquilizado com o abandono do projecto norte-americano de um escudo antimíssil na Europa de
Leste, que será substituído por um outro mais eficaz
em relação à ameaça iraniana.
Nos altos e baixos do primeiro ano da mais esperada
das administrações, Obama saiu de Copenhaga sem o
acordo vinculativo que procurava para a cimeira sobre o clima, outra bandeira de ruptura em relação ao
anterior Presidente. No mesmo dia em que se tornou
Nobel, e com a popularidade em perda, Obama foi
reproduzido numa estátua na Indonésia, onde passou
parte da sua infância. Destina-se a “inspirar e a encorajar as crianças indonésias a realizarem os seus
sonhos”, explicou o presidente da organização que
reuniu o dinheiro para o monumento.

Lusa

VARIEDADE

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 23 de DezemBRO de 2009

Portugal com mais mortes
por consumo de drogas

A

s mortes por consumo de drogas aumentaram em Portugal, segundo revela esta segunda-feira o relatório anual de Instituto da Droga
e Toxicodependência (IDT), relativo a 2008, que
confirma ainda o nosso País como zona de trânsito
do narcotráfico internacional, nomeadamente de
cocaína.
O estudo, que será apresentado hoje à Comissão
Parlamentar de Saúde na Assembleia da República,
indica a canábis como a substância ilícita com as
mais elevadas taxas de consumo, seguida da cocaína
e do ecstasy. A heroína continua a ser a droga mais
envolvida no consumo entre a ‘população reclusa
nacional’, apesar de estar ‘a perder visibilidade’.
O flagelo da droga atinge
em Portugal 53 240 consumidores problemáticos, revela o relatório anual sobre a
situação do País em matérias
de drogas e toxicodependências. João Goulão, presidente
do IDT, referiu esta tarde que
‘entre 2001 e 2007 houve um
aumento moderado do consumo de drogas na população com idades compreendidas entre os 15 e os 64

anos.
Goulão acrescentou ‘haver uma redução do consumo entre jovens, consumidores problemáticos e reclusos.’ Em 2008, aumentou igualmente o número de
pessoas de recorreram a tratamentos de desintoxicação. O número de óbitos registados por consumo de
drogas subiu de 14 para vinte entre 2007 e 2008.
MAIS 136 MIL SERINGAS EM 2008
Em 2008, foram utilizadas 2,5 milhões de seringas
pelos toxicodependentes, mais 136 mil que no ano
anterior, no âmbito do Programa Nacional de Troca
de Seringas, acção que envolveu 1,5 milhões de euros.
CONSUMIR PELO MENOS UMA VEZ NA VIDA
A experiência de consumir
pelo menos uma vez na vida triplicou na população entre os 55
e os 64 anos, passando de dois
para seis por cento entre 2001 e
2007. Entre os 45 e os 54 anos
esse valor quase duplicou, passando de oito para 15 por cento.
Apenas diminuiu entre os jovens dos 15 aos 19 anos, em que a população referenciada desceu dos onze para os nove por cento.

Portugal aquece muito acima da média
“Verifica-se um aumento da temperatura média de
0,33 graus à década, um ritmo de crescimento superior ao que se verifica em termos mundiais. A temperatura de 2009 ficou muito acima dos valores médios,
quase um grau”, afirmou Adérito Serrão, presidente
do Instituto de Meteorologia, em entrevista à Lusa.
O responsável, que citava dados do relatório da análise climatológica de Portugal Continental da década

2000-2009, precisou que, tendo em conta apenas os
valores de referência do País, a temperatura média
em 2009 ficou 0,9 graus acima. Comparativamente às
temperaturas no resto do Mundo, Portugal ficou este
ano entre 0,55 e 0,33 graus acima dos valores médios.
“É praticamente o dobro daquilo que foi registado em
termos mundiais como anomalia relativamente ao valor de referência”, sustenta Adérito Serrão.
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SMN: Governo não
cede aos patrões

O

s parceiros sociais estiveram reunidos
com o Governo para discutir o valor da
actualização do SMN para 2010, mas a ministra do Trabalho e da Solidariedade Social não
aceitou a proposta do patronato.
“O Governo ouviu os parceiros em concertação
social em duas reuniões e decidiu que a proposta
se mantinha nos 475 euros no cumprimento integral do acordo tripartido de 2006 [que prevê
a progressão do salário mínimo nacional para
500 euros em 2011]”, afirmou Helena André no
final da reunião da concertação social.
A ministra do Trabalho anunciou que a proposta
do aumento de 25 euros será aprovada em Conselho de Ministros antes do final deste ano.
As confederações patronais, excluindo a CAP
(Confederação dos Agricultores de Portugal),
levaram para a reunião uma proposta de aumento do SMN para 460 euros, mais dez euros que
o praticado este ano. Por seu lado, o Governo
acordou com os parceiros sociais um aumento
gradual do salário de 450 euros em 2009, para os
500 euros até ao ano de 2011. Para cumprir.
“Durante o próximo ano, analisaremos qual
será o aumento do salário mínimo para 2011”,
anunciou Helena André. A governante socialista
acrescentou ainda que “quando o Governo assina acordos, em sede na concertação social, são
para ser cumpridos”.

Lusa
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EmPREGADO DA SEMANA

Trabalhador bastante simpático
no Restaurante Chez le Portugais

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS: 1. Nono mês do ano lunar dos muçulmanos, consagrado ao jejum. Mamífero herbívoro do Sudoeste africano que se desloca geralmente em grandes manadas. 2. Misturar ou preparar com
ópio. Converter em soro. 3. Óxido ou hidróxido de cálcio. Amerício
(s.q.). Purifique. 4. Caminhar. Fantasiei. 5. Importunam (fig.). Corrigi.
6. Delicadeza. 7. Prisão de corda ou ferro com que se seguram os pés
das bestas. Proprietária. 8. Que não tem espinhos. Grosa (abrev.).
9. Derrotei. Ou (ing.). Madeira (abrev.). 10. Radical do álcool etílico.
Desmedido. 11. Elogio. Estar indeciso.
VERTICAIS: 1. Pileca. Grande algazarra (fig.). 2. Bico metálico que
se adapta à caneta (pl.). Nascido. 3. Um milhar. Paciência. 4. Autores
(abrev.). Néscio. 5. Unidade monetária da Arménia. Irmã dos pais ou
dos avós. Designa espanto, alegria, dor, repugnância (interj.). 6. Relativo à Virgem Maria e ao seu culto. 7. Aqueles. Substância gelatinosa.
Estalido de vidro. 8. Olival. Forma antiga de mim. 9. Chuva de pedra.
Matemática (abrev.). 10. Espaço longitudinal entre fileiras de colunas
que sustentam a abóbada. Pátio à frente da casa, na Índia. 11. Substância azotada e cristalizada que é um dos princípios imediatos da
urina. Estar em chama.

As 100 mais bonitas do mundo

Angelina Jolie

A

ngelina Jolie Voight (Los Angeles,
4 de Junho de 1975) é
uma premiada atriz estadunidense. Angelina
é filha do ator Jon Voight, com o qual nunca
teve um bom relacionamento, e da ex-atriz
e modelo Marcheline
Bertrand. Os pais da
atriz se separaram
quando ela tinha pouco mais de um ano de
idade. Angelina ficou
com a mãe e seu único
irmão, James Haven Voight, vivendo entre New
York e Los Angeles. Também é sobrinha de Chip
Taylor.

BOCA DO INFERNO

Eu, o ‘centerfold’
Q

uando me fui deitar, era um pacato pai de família; quando acordei, era a Miss Dezembro
Veja o leitor o que pode acontecer a um cidadão incauto. A revista Playboy manifestou o desejo de me
entrevistar. Como todas as pessoas que não têm nada
para dizer, gosto muito de ser entrevistado. Por isso,
aceitei. E devo ter dado uma entrevista de tal forma
sensual que a Playboy resolveu colocar a fotografia
do meu rosto apolíneo na capa. Sim, sim: na capa. No
sítio em que costuma estar uma senhora nua, estou
eu sozinho. Como sempre
costuma acontecer, assim
que eu entro as senhoras
nuas desaparecem. Sou,
portanto, a capa da revista
Playboy deste mês. Quando me fui deitar, era um pacato pai de família; quando
acordei, era a Miss Dezembro. Uma coisa é eu ser um
humorista; outra é a minha
vida ser ridícula. Deus sabe
quanto tenho tentado separar as águas, mas tem sido
quase sempre em vão.
Não sei quantos leitores
perdeu a Playboy com esta capa, mas posso garantir
que perdeu um: eu não compro aquilo, de certeza. Por
um lado, é óbvio que as fotografias foram submetidas
ao tratamento do photoshop e outras ferramentas de
correcção de imagem: o meu nariz tem bastante mais
celulite do que parece ali. Por outro, impressioname que este seja, até agora, o maior sinal de que o
momento que vivemos é mesmo grave. A Playboy,
especialista na divulgação de mulheres nuas, publica,
este mês, um homem (se isto é um homem) vestido.
É bem verdade que a crise não é apenas financeira
- é também uma crise de valores. Esta interrupção

súbita e sem aviso da exploração do corpo feminino
é, evidentemente, imoral. Eu sempre gostei de explorações. E gosto mais ainda do corpo feminino, um
gosto que é exacerbado pelo pouco contacto que tenho com ele. Ver-me agora envolvido na suspensão
das actividades exploratórias é uma mancha de que a
minha biografia não precisava.
A Playboy justifica o despautério com o facto de me
ter eleito homem do ano, uma ofensa que 2009, por
muito mau que tenha sido, não merecia. Significa isto
que, no espaço de um mês, fui
distinguido pela ILGA e pela
Playboy. O mundo homossexual e o mundo heterossexual
deram as mãos e convergiram na necessidade urgente
de me agraciar. Que se passa
com o mundo? Homossexuais e heterossexuais têm tido,
desde sempre, discordâncias,
conflitos, tensões. Quando finalmente concordam, dá isto.
É bom que os apreciadores
da paz e da concórdia façam
uma reflexão profunda sobre
as ideias que defendem. O
que em teoria é bonito, na prática pode ser grotesco.
Resta a curiosidade de saber como vai este número
da Playboy trilhar o seu caminho. Que mecânicos irão
buscar o martelo e os pregos para pendurarem a minha entrevista na parede das suas oficinas? Que adolescentes se entusiasmarão, no recato dos seus quartos, com as minhas opiniões sobre o
sentido da vida? E, a mim, sobra-me
o consolo amargo de, finalmente, poder dizer que já tive intimidades com
uma capa da Playboy.

Ricardo Araújo Pereira

Portugal: Todo o cidadão que dê entrada num
hospital tem direito a ser acompanhado por
um familiar ou pessoa por si indicada

C

om a publicação da Lei 33/2009 todo o cidadão admitido num serviço de urgência do Serviço Nacional de saúde (SNS)tem direito a ser acompanhado por
uma pessoa por si indicada e deve ser informado desse
direito no serviço de atendimento ou de admissão.
- Direito de acompanhamento
É reconhecido e garantido a todo o cidadão admitido num serviço de urgência o direito de acompanhamento por uma pessoa por si indicada

- Acompanhante
Sempre que a situação clínica do doente não permita a declaração da sua vontade, podem os serviços
solicitar a demonstração do parentesco ou da relação
com o paciente invocados pelo acompanhante, mas
não podem impedir o acompanhamento.
- Limites ao direito de acompanhamento
Não é permitido acompanhar ou assistir a intervenções cirúrgicas e outros exames ou tratamentos que,
pela sua natureza , possam ver a sua eficácia prejudicadas pela presença do acompanhante, excepto se
para tal for dada autorização expressa pelo clínico
responsável.
- Direitos do acompanhante
O acompanhante tem direito a informação adequada
e em tempo razoável sobre o doente, nas diferentes
fases de atendimento, com as excepções seguintes:
a- Indicação expressa em contrário do doente;
b- Matéria reservada por segredo clínico
- Regulamento
O direito de acompanhamento nos serviços de urgência deve estar consagrado no regulamento da respectiva instituição
de saúde, o qual deve definir com
clareza e rigor as respectivas normas
e condições de aplicação.
(este artigo não dispensa a leitura
integral da Lei 33/2009)

António A. Archer Leite
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Guia do primeiro encontro:
tudo o que deve (ou não) fazer
C
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SOLUÇÃO CRUZADAS:
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HORIZONTAIS: 1. Ramadão, Gnu. 2.
Opiar, Sorar. 3. Cal, Am, Lave. 4. Ir, Imaginei. 5. Moem, Revi. 6. Subtileza. 7. Peia,
Dona. 8. Anacanto, Gr. 9. Bati, Or, Mad. 10.
Etilo, Imane. 11. Loa, Hesitar.
VERTICAIS: 1. Rocim, Babel. 2. Aparos,
Nato. 3. Mil, Eupatia. 4. Aa, Imbecil. 5.
Dram, Tia, Oh. 6. Mariano. 7. Os, Gel, Tris.
8. Olivedo, Mi. 9. Granizo, Mat. 10. Nave,
Angana. 11. Ureia, Arder.

souber dar-lhe a volta. Claro que dar-lhe a volta não é
desatar a mandar piadas do género: “Essa t-shirt está
mesmo ao contrário ou é dos meus olhos?” Mas se
estiver bem-disposta faça-o rir. Os homens, coitados,
adoram gente que os faça rir.
- Procure gostos em comum - Se você adora cinema e ele nunca lá põe os pés, não desanime. Tente
o ténis, os livros, a vida
em geral... Mas cuidado
com o ‘interrogatório’,
que pode soar artificial.
Se vir que ele não aquece, atire qualquer coisa
fora do comum. Se ele
levantar as sobrancelhas e fizer aquela cara
de ‘dahhh’ (ou pior, se
o disser...) é provável
que o sentido de humor
não seja um dos encantos dele. Se também não
é o seu, podem ter uma
longa história de amor
em sombrios tons de tragédia, mas se gosta de
um homem que saiba rir,
pode já mudar de companhia.
- Ouça o que ele não
diz - Também se conversa com os olhos, com
o sorriso, com as mãos.
Ouça a forma como ele
fala, não só aquilo que ele diz. E às vezes é preciso
saber ficar calada. Não se esqueça que os homens,
coitados, não aguentam tanto paleio como nós.
- Não monopolize - Mais ou menos a meio da coisa,
pode parar e fazer a seguinte avaliação (para si própria, claro): nesta conversa, ele fala 80% e eu 20%,
vice-versa, ou metade metade? Claro que mesmo
quem não é dado à contabilidade pode perceber se se
está a divertir, se se está a divertir mas a outra pessoa
tem um ar um bocado ensonado, ou se preferia estar
em casa a ver o compacto da ‘Anatomia de Grey’.
- Saiba o que correu mal no passado - A culpa foi
dele, o seu ex, que deixava a pasta de dentes destapada, desaparecia ao Domingo para ir comer chamuças
com os amiguinhos e dizia que ia lá fora passear o
Rantanplan só para fazer olhinhos à vizinha do 5º esquerdo? Procure lá melhor: avaliar o que correu mal
nas últimas relações é um duro trabalho de casa, mas
pode ajudar a que os erros não se repitam. Mas se
ainda pensa todos os dias no seu ex, mesmo com chamuças, pastas de dentes e vizinhas, talvez não seja
uma boa altura para começar outra história de amor.
- Procure outro conversador - Se tem de fazer muito
esforço para conversar com ele, é sinal de que, ou
ele é um tímido patológio, ou vocês não nasceram
para conversar um com o outro. Se acha a conversa
mesmo chata, não se sacrifique: não é psiquiatra nem
mãezinha dele. Parta para outra.
- Marque logo outro encontro - Nem sempre a coisa
se decide tão rapidamente, às vezes só descobre que
é o homem da sua vida quando está deitada na cama
às escuras e não consegue deixar de pensar nele. Mas
se durante o encontro já lhe deu aquele baque no coração que quer dizer que está tudo perdido, perguntelhe logo se não quer ir ao cinema na segunda-feira.
Se, pelo contrário, apanhou uma enorme seca de
carros e futebol e ele próprio, tem dois caminhos: o
politicamente correcto que é dizer-lhe que não têm
muito em comum, ou o canalha de lhe dar o telefone
da farmácia da esquina. Enfim, pode ser que a farmacêutica goste de carros ou futebol...

FOTO da semana
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omo prometido, cá estamos para encontrar o
Homem da Sua Vida. Agora que já conseguiu
convidá-lo e que se vestiu a rigor, estão finalmente
frente a frente. Saiba como ultrapassar o stress da
primeira saída a dois.
- Pense em amizade em vez de amor - Não chegue
ao rapaz com os olhos encovados porque passou a
noite em claro a pensar
que se ia encontrar com
o futuro Pai dos Seus Filhos. Pense que nada depende daquele encontro,
que está aqui só para se
divertir um bocado e fazer mais um amigo.
- Seja como é - Pois,
às vezes isto é difícil de
definir. Como sou? Mas
nós somos tantas coisas
diferentes consoante os
dias... E consoante as
pessoas... E consoante
acordámos com o sol ou
com a lua... Mas se se
puser a bater a pestana
e a dizer que o melhor
que lhe podem fazer é
levarem-na a uma final
entre o Farense e o Amadora Futebol Clube, depois não se admire que
ele ache que você era
muito mais interessante quando se conheceram... Mais vale ser sincera e
não tentar corresponder àquilo que acha que os homens querem de uma mulher. Mais vale avisar logo
que o futebol não é a paixão da sua vida mas que
tem outras. Convém não acrescentar que acha que o
Cristiano Ronaldo tem uns biceps divinos, não vá ele
sentir-se inferiorizado.
- Não se atormente - A pensar em todas as mulheres
mais giras, interessantes e engraçadas que conhece:
se ele não gostar de si como é, quer dizer que não a
merece, diziam as nossas avós, e tinham razão. E que
não se iam divertir grande coisa juntos. Ponto final.
- Siga a sua intuição - As pessoas enganam à primeira vista. Aquele calado mal humorado até pode revelar-se um excelente conversador. Dê-lhe uma oportunidade. Mas se a meio do jantar lhe ocorre de repente
que preferia estar em casa a ver a ‘Missão Impossível
III’ ou a ‘Música no Coração’, talvez aquele não seja
o homem da sua vida.
- Relaxe - Não consegue lembrar-se de nada para dizer? Não se enerve: sorria. Não é preciso pôr-se a dissertar sobre o Produto Interno Bruto ou os romances
de Saramago. Não tem assunto? Há sempre assunto
quando se está com outra pessoa: essa pessoa.Tente
saber o que é que lhe interessa. Claro que se acabou
de conhecê-lo não vai pôr-se logo a perguntar em que
partido vota, por que é que ainda não casou, se tenciona comer a enorme quantidade de comida que tem
no prato ou se gosta mais do papá ou da mamã. Se
vai começar uma pergunta com a frase: “posso fazer
uma pergunta indiscreta?” NÃO A FAÇA!
- Ouça mesmo - Não é só fazer as perguntas: também tem de ouvir as respostas. Não sei se já repararam numa coisa deprimente: a maioria das pessoas
com quem nós conversamos não está realmente a
ouvir-nos. A maioria das pessoas está polidamente à
espera que a gente acabe de falar para começar a falar de outra coisa completamente diferente. Ficamos
com a sensação que a conversa, em vez de ser um elo,
é um conjunto de clips espalhados no chão.
- Faça-o rir - Qualquer tema pode ser divertido se
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A descoberta da nossa literatura

Os milagres ainda existem
S
ábado de Agosto em Portugal. Corria uma bela
noite de verão. Quente, sem ponta de vento, convidativa a olhar o mundo com os olhos do coração.
Como acontecia frequentemente, eu e a minha mulher decidimos meter-nos no carro e ir até Fátima.
Ela porque adora rezar o terço na Capelinha das Aparições e assistir à procissão das velas. Eu porque gosto de respirar a paz daquele mundo de recolhimento
e meditação.
Pelo caminho, no pequeno trajecto de cerca de quinze minutos, movido por forças insondáveis, evoquei
as noites de verão da minha infância distante. Era então um deslumbramento olhar o céu recamado de
estrelas, identificar as constelações , a Ursa Maior, a
Ursa Menor, até encontrar a Estrela Polar, a estrela
da minha predilecção. Lá estava ela sempre presente,
luminosa, fiel companheira de navegantes, exploradores e poetas, a indicar o caminho da salvação, dos
sonhos e até mesmo da liberdade.
A sua beleza e simbolismo foram cantados, desde
sempre, por poetas e trovadores, em rimas de encanto
rutilante:
“Com licença! Com licença!
Que a barca se fez ao mar.
Não há poder que me vença.
Mesmo morto hei-de passar.
Com licença! Com licença!
Com rumo à estrela polar.”
(António Gedeão)
Eu vi a Estrela Polar
Chorando em cima do mar
Eu vi a Estrela Polar
Nas costas de Portugal
(Viniciu de Moraes)

Era em tudo isso que eu pensava, com um travo
amargo de melancolia na garganta enquanto olhava
o céu coberto pelo espesso manto da poluição tecido
pela ambição desmedida dos homens atacados pela
epidemia dum consumismo desbragado.
Chegados a Fátima, a minha mulher dirigiu-se para
a capelinha enquanto eu fui tomar um café numa das
acolhedoras esplanadas repletas de turistas que desfrutavam regaladamenteo conforto da noite. Retemperado, dirigia-me para o encontro marcado junto
local das promessas, onde, como sempre, ardia a fé
de milhares de velas, quando um inesperado apagão
deixou o Santuário mergulhado na mais profunda escuridão.
Surpreendido, ergui os olhos e, num deslumbramento, extasiei-me com um inesperado céu coalhado de estrelas, onde não faltava a bela Estrela Polar
da minha infância que me sorria fraternalmente e me
sussurrava ao ouvido que o milagre acontecera mais
uma vez na solidão daqueles ermos.
É imbuido deste espírito repleto de esperança num
amanhã melhor que me chegam as notícias do fracasso da Cimeira de Copenhaga. Os dirigentes políticos
mundiais, amordaçados por interesses inconciliáveis
e inconfessados, falharam mais uma vez nos seus
propósitos de estabelecer regras e uma conduta mais
exemplar que salve o mundo da destruição.
Como sempre nas encruzilhas do futuro da humanidade, caberá agora aos simples cidadãos, no seu
labutar quotidiano, a missão de empunhar o facho
da esperança num mundo diferente. Um mundo mais
fraterno, guiado pelo amor, avesso a um materialis-

mo insaciável destruidor da alma humana, capaz de
reatar os laços com as nascentes mais puras e primordiais da vida.
Impossível? Talves não, os milagres ainda existem. Principalmente nesta época do ano em que
as pessoas estão mais propensas para o pão do espírito.

Manuel Carvalho

PUBLICIDADES
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Sempre ao seu serviço
D
esde 1972 que Le Relais automobile, vosso concessionário Chevrolet, Cadillac, Buick e GMC, se situa
por entre os mais importantes concessionários GM do Québec. Tendo-se
inicialmente instalado na rua Jarry e

Lajeunesse, encontra-se nas
suas actuais e vastas instalações desde 1980, oferecendo
à sua clientela um eficiente
serviço de venda, de verificação e mecânica, que garante a maior tranquilidade aos
seus clientes.
Após o recente encerramento de Clermont-Chevrolet,
automobile, Le Relais adquiriu os dossiês-clientes da extinta empresa, garantindo a todos o apoio e acompanhamento que é tradição da GM –Québec
e a paixão da família de Le Relais, que
há três gerações se tem transmitido de
pai para filhos com a mesma preocupação de oferecer à clientela, um serviço

de perfeição.
Nos largos espaços das salas de exposição do Le Relais, encontrará grande
variedade de veículos Cadillac, Buick,
Chevrolet e GMC novos, assim que
uma gama certificada Optimum de
viaturas usadas aos melhores
preços.
Os nossos especialistas em
financiamento ou aluguer, saberão encontrar rapidamente,
as melhores condições para a
sua escolha.
A chave do nosso sucesso
tem sido, ao longo de mais
de 30 anos, o cuidado e a
preocupação de oferecer um

serviço de primeira qualidade em qualquer dos nossos departamentos, seja no
de vendas, no serviço após venda ou
ainda, no de manutenção, peças e acessórios.
Podemos igualmente oferecer apoio
para quaisquer modelos da marca Saturn.
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A PS3 vai ler Amizade virtual
Blu-ray 3D N
J

á estão finalizadas as especificações do Bluray tridimensional, e a PlayStation 3 é compatível.

A Blu-ray Disc Association anunciou que está
finalizado o standard do Blu-ray 3D. As especificações para o novo formato tiveram o contributo dos estúdios de Hollywood, dos fabricantes de
electrónica de consumo e da indústria do entretenimento doméstico. O standard do Blu-ray 3D
providencia uma resolução de 1080p para cada
olho, pelo que não há perda de qualidade usando o modo 3D. O vídeo é codificado recorrendo
ao codec Multiview Video Coding (MVC), uma
extensão do H.264 actualmente em uso.
Os futuros leitores 3D serão capazes de ler discos 2D, e os discos 3D serão compatíveis com
os actuais leitores de Blu-ray. Para quem tenha
uma PlayStation 3, há boas notícias: a consola
de jogos da Sony será capaz de ler Blu-ray 3D.
O Blu-ray 3D interessa-lhe? Ou acha que o 3D
está sobrevalorizado?

a escola primária odiava quando a professora me
mandava fazer uma redacção sobre a amizade.
Para mim a amizade, naquela época, era amenina da
minha turma queme convidava para brincar todos

os sábados, que repartia o lanche comigo e que me
sentava ao seu lado na festa de anos na altura gloriosa de apagar as velas do bolo. A melhor amiga tinha
existência real, direito a páginas secretas no diário,
recheadas dos nossos inconfessáveis segredos, que
jamais seria capaz de escrever numa redacção para
a professora ler… a isto se chamava amizade real,
embora nesses anos 60, não houvesse outra forma de
amizade.
Ouvi por acaso uma conversa entre duas adolescentes, em que uma se gabava de ter mais amigos no
Facebook do que a Pimpinha Jardim e do que a Rita
Pereira… mais de 600, imaginem! E o segredo passava por aceitar todos os novos convites de amizade!
Que vitória estrondosa sobre o jet set nacional. A outra, que não queria ficar atrás, relatava que a fulana
de tal tinha um caso escaldante com o fulano de tal,

porque já vinha o caso e as fotos no Facebook…. Ora
aí é que está! No meu tempo, se eu tivesse um caso,
ia direitinho para o diário fechado à chave, a chave
pendurada no fio ao pescoço, de forma a tornar o segredo inviolável...
Há qualquer coisa que me está a escapar. Eu achava
que a graça era o segredo absoluto e o poder de só o
partilhar com amelhor amiga.
Hoje a graça é pôr as novidades, qual montra de
loja, em destaque e com a foto a provar a veracidade
da informação. Tudo no Facebook de forma a que
a notícia corra veloz entre os 600 amigos e mais os
outros 600 e ainda os outros 600 amigos, dos amigos,
dos amigos...

Afinal, os beijos são de quem os dá ou do universo
que os recebe no ecrã?
Fica a questão…
De que matéria é hoje feita a amizade, o segredo e
a intimidade?

LAZER
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“Todos os aliens já existem aqui na Terra”
H
á 11 anos que James Cameron desapareceu
do radar. A última vez que o vimos foi no palco da noite mais festiva da academia do cinema,
auto-eleito ‘King of the World’ graças a “Titanic”.
Não foi um feito qualquer.
O filme, vergado por uma enorme expectativa que,
mesmo assim, conseguiu superar, mantém-se no topo
da tabela dos mais vistos, populares e lucrativos de
sempre. Este ano, James Cameron faz a mesma coisa,
só que ainda melhor, como vai sendo seu hábito.
No filme “Avatar”, que estreia nos cinemas após
anos de espera e boatos destrutivos, Cameron regressa ao espaço.
Numa galáxia não tão distante como parece, os seres
humanos, por via de um desses aglomerados industriais que se apropriaram dos recursos naturais, querem roubar as riquezas minerais da tribo dos Na’vi,
um povo azul, alto, bonito e em perfeita comunhão

com a mãe natureza tal como
ela existe no habitat deles, o
planeta Pandora. Os exploradores, capitalistas sem escrúpulos, têm o método bem
fisgado:
usam a ciência desenvolvida
por uma cientista que gosta
dos Na’vi e introduzem na
tribo indígena um avatar, um
substituto, criado em laboratório e em tudo semelhante aos Na’vi. Os comandos
mentais ficam a cargo de Jake
Sully, um “marine” estropiado que, quando teletransportado, ganha agilidade motora
suficiente para cair de amores
pela princesa local. No fim, naturalmente, Jake Sully tem de escolher a
que domínio pertence. Se à nação que o
enviou para derrotar os Na’vi, ou se ao
mundo natural que o acolhe de braços,
e asas, abertos. O espectáculo é, não só,
maravilhoso, mas, se visto em 3D, um
verdadeiro salto emotivo e visual na experiência de ir ao cinema. Como dizia
Judy Garland no “Feiticeiro de Oz”, outra odisseia imaginária em que o viajante angustiado torna ao regaço da terra
natal, “we are not in Kansas anymore”.
O filme acabou de ser nomeado para
vários Globos de Ouro. Cameron talvez
ganhe o de melhor realizador.
O romance entre o guerreiro colonial e
a filha do chefe fez-me lembrar “O Novo

Mundo”, quando o homem branco inglês se apaixona
pela princesa índia. Que outras ideias tentou incorporar na história? Pesquisámos tudo aquilo que tinha a
ver com estilos capilares, arranjo de cabelo, tranças e
outras expressões vistas nas tribos que ainda existem.
Demos grande atenção a costumes lendários, como a
pintura facial, as armas de combate, o fabrico de objectos, a cerâmica e muitas outras coisas. Não queríamos que os Na’vi fossem localizáveis, que só reflectissem uma zona do globo. Na linguagem fizemos o
mesmo. Disse logo ao nosso linguista que a ideia era
criar sons que os actores pudessem dizer sem dificuldade, mas não podiam ser reconhecíveis ao ponto de
se dizer que os Na’vi eram parecidos com algo que
já vimos antes. Usámos sons de tribos da Indonésia
e África do Sul, até da Nova Zelândia e da Polinésia,
porque, quando estive nessa zona, ouvi palavras do
povo Maori que me pareceram fascinantes.
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Sporting volta a perder Benfica - AEK Atenas

L

eões saem derrotados de Berlim
(0-1). Nacional goleia, na Madeira, o Áustria de Viena (5-1). O Sporting
encerrou a sua participação na fase de
grupos da Liga Europa com uma derrota no terreno do Hertha de Berlim, por
1-0. Foi o segundo jogo que a equipa
leonina perdeu esta semana e também
a segunda derrota de Carlos
Carvalhal. A
primeira foi
no
sábado,
em Alvalade,
frente à U.
Leiria (0-1).
O golo do
sérvio Kacar,
aos 70 minutos, resultou
no primeiro
desaire dos leões nesta fase
da competição
europeia. Mas
não teve consequências para a equipa
sportinguista, que já estava qualificada
para os 16 avos-de-final da prova, ao
contrário dos alemães que só asseguraram a passagem à fase seguinte.
Equipa de segunda
Como o jogo era só para cumprir calendário, Carvalhal integrou na equipa
titular os habitualmente suplentes Pedro Silva, Tonel, Grimi, Bruno Pereirinha e Carlos Saleiro. O Sporting concluiu a sua participação no Grupo D

com 11 pontos, mais um que o Hertha
de Berlim e mais três que o Heerenveen, terceiro. Os últimos classificados
foram os letões do Ventspils, que somaram três pontos.
Nacional
No outro jogo da Liga Europa que
envolveu uma equipa portuguesa, o

Nacional, o desfecho foi diferente. A
equipa madeirense goleou o Áustria de
Viena por 5-1, embora este score apenas tenha dado para os portugueses somarem a primeira vitória na prova.
Os austríacos inauguram o marcador
por Schumacher, aos 21m. O Nacional
reagiu e os seus golos foram assinados
por Ruben Micael, 24m e 57m, Mateus
33m, Tomasevic 61m e Felipe Lopes
66m. A próxima eliminatória joga-se a
18 e 25 de Fevereiro de 2010.

O

Benfica terminou a fase de grupos
da Liga Europa de futebol com um
triunfo sobre o AEK Atenas, por 2-1,
num encontro marcado por um golo
fantástico do argentino Di Maria.
Com a qualificação para os 16 avos-definal e a liderança no Grupo I já garantida, o clube da Luz aproveitou a sexta
e última jornada para “vingar” a derrota
(1-0) sofrida no primeiro jogo, em Atenas, e somou a sexta vitória sobre equipas gregas nas competições europeias.
O jogo no Estádio do Luz ficou marcado por um “golaço” de Di Maria, que
assinou um “bis” quando bateu o guarda-redes da formação helénica com um
remate de “letra”, aos 73 minutos.
A pensar no “clássico” de domingo,
com o FC Porto, para o campeonato, o
técnico Jorge Jesus promoveu uma revolução no “onze” do Benfica e dos habituais titulares colocou em campo apenas Di Maria, que está fora do encontro
dos “dragões” devido a castigo.
Como é habitual na Liga Europa, Júlio
César foi o guarda-redes dos “encarnados” e o ainda júnior Roderick estreouse oficialmente na principal equipa do
clube da Luz, que apresentou Fábio
Coentrão a titular, depois de nem ter
sido incluido na lista de convocados,
devido a sintomas gripais. Do lado do
AEK Atenas, destaque para a inclusão
no “onze” do português Geraldo, defesa
central formado nas escolas do Benfica,
e do brasileiro Manduca, também exjogador “encarnado”.

Com algum nevoeiro a cair sobre o Estádio do Luz, o Benfica dominou os primeiros minutos da partida e teve cedo
uma oportunidade soberana para marcar, mas Felipe Menezes, muito desastrado durante os 65 minutos que esteve
em campo, atirou ao poste na marcação
de uma grande penalidade, a castigar
falta cometida sobre Nuno Gomes.
Com o passar do tempo, os gregos foram equilibrando o jogo mas só incomodaram Júlio César aos 28 minutos,
com um remate de Blanco a que o guarda-redes brasileiro respondeu com boa
defesa, embora para o poste.
Numa primeira parte em que imperou
alguma sonolência por parte das duas
equipas, o argentino Di Maria “acordou”
o público da Luz, aos 45 minutos, com
um remate traiçoeiro de fora da área, da
direita, que resultou no primeiro golo
“encarnado”. Depois de nova fase lenta
do encontro, o extremo argentino voltou
a “explodir”, aos 73 minutos, e protagonizou o grande momento da partida,
num lance em que tirou um defesa da
frente com um “túnel” e bateu o guardaredes dos gregos com um remate de “letra”. O AEK Atenas continuou a procurar o golo de honra, e depois de Hersi
e Kafes terem estado perto, foi Blanco
a “fuzilar” Júlio César, aos 84 minutos,
num lance com muitas culpas para o
defesa Miguel Vítor. Já em tempo de
descontos, o guarda-redes brasileiro
do Benfica garantiu o triunfo com uma
boa intervenção a remate de Iordache.
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coordenação de joão mesquita -

1ª liga - LIGA SAGRES
1-Sp. Braga
2-Benfica
3-FC Porto
4-Nacional
5-Sporting
6-U. Leiria
7-V. Guimarães
8-Rio Ave

33
33
29
24
21
20
19
19

9-Marítimo
10-Naval
11-P. Ferreira
12-Académica
13-V. Setúbal
14-Leixões
15-Olhanense
16-Belenenses

próxima jornada

RESULTADOS
Sexta-feira (18 Dez)
P. Ferreira-Sp. Braga
Sábado (19 Dez)
V. Guimarães-Rio Ave
Naval-Sporting
Domingo (20 Dez)
V. Setúbal-Marítimo
U. Leiria-Belenenses
Nacional-Académica
Benfica-FC Porto
Segunda-feira (21 Dez)
Leixões-Olhanense

19
15
14
13
11
11
10
10

0-1
1-0
0-1
3-2
1-0
4-3
1-0
2-2

Sexta-feira (08 Jan)
Sp. Braga-Nacional
15:15
Sábado (09 Jan)
Marítimo- Guimarães 12:00
Sporting-Leixões
14:15
Rio Ave-Benfica
16:15
Domingo (10 Jan)
Olhanense-P. Ferreira 10:00
Belenenses-V. Setúbal 11:00
FC Porto-U. Leiria
15:15
Segunda-feira (11 Jan)
Académica-Naval
15:15
Taça da liga

UEFA Europa League
Hertha Berlin 1-0 Sporting
Nacional 5-1 Austria Wien
Benfica 2-1 AEK Athens

Saviola faz de Pai Natal
O

Benfica venceu o FC Porto, por
1-0, e vai passar o Natal com o
Sp. Braga na liderança do campeonato. Ambos com mais quatro pontos que
os dragões. Um triunfo muito saboroso
para as águias porque foi num clássico, mas também porque no (mau) relvado da Luz esteve uma equipa com
alguns habituais suplentes. É o caso
de Urreta e Carlos Martins.
Seja como for, o que há a reter é que
os substitutos de Aimar e Di María
saíram-se bem com destaque para Urreta, um jovem literalmente lançado...

aconteceu e há a reter que, mais uma
vez, a inclusão de Guarín no onze titular não resultou.
Sim, estava a chover e o FC Porto
precisava de músculo no meio-campo:
mas quantas vezes a troca de Belluschi
pelo colombiano resultou em pleno?
Já Silvestre Varela voltou a ficar no
banco, quando do tridente atacante é o
que está em melhor forma.
Últimos anos. A derrota do FC Porto
estraga ainda a estatística recente. É
que, recorde-se, o último triunfo dos
encarnados, na Luz, frente ao FC Por-

1.ª jornada, 2/3 janeiro
FC Porto - Leixões
Académica - Estoril

TACA de PORTUGAL - Resultados
Valenciano 0-1 Belenenses
Mafra 1-1 (3-2)g.p. U. Madeira
Tirsense 0-0 (9-10)g.p. P. Ferreira
Académica 1-1 (2-4)g.p. Beira-Mar
Chaves 2-0 UD Serra
Freamunde 2-2 (5-4)g.p. Leiria
Oeiras 1-2 Pinhalnovense
Camacha 1-0 Vigor Mocidade

Rio Ave 1-0 Santa Clara
Aliados Lordelo 1-0 Leixões
Naval 3-2 (a.p.) Gil Vicente
Nacional 0-0 (4-3)g.p. Fátima
Pesc. Caparica 1-4 Sporting
Sp. Braga 3-0 V. Setúbal
Benfica 0-1 V. Guimarães
Oliveirense vs FC Porto 2010-01-06

1-Beira-Mar
2-S. Clara
3-Portimonense
4-Feirense
5-Chaves
6-Fátima
7-Trofense
8-Estoril

J V
14 8
14 6
14 6
14 6
14 5
13 5
14 5
14 4

E
2
7
5
4
5
5
4
7

D
4
1
3
4
4
3
5
3

9-Aves
10-Gil Vicente
11-Oliveirense
12-Sp. Covilhã
13-Freamunde
14-Varzim
15-Penafiel
16-Carregado

P J
17 14
17 14
17 13
15 14
14 14
14 14
13 14
10 14

V
3
4
4
4
3
2
2
2

E
8
5
5
3
5
8
7
4

D
3
5
4
7
6
4
5
8

II Divisão Portuguesa
Zona Norte
1-Moreirense
2-Gondomar
3-Vizela
4-Tirsense
5-Lordelo
6-Ribeirão
7-Sp. Espinho
8-Vianense
9-Padroense
10-Vieira
11-Lourosa
12-Merelinense
13-Paredes
14-Lousada
15-Boavista
16-Valdevez

29
24
22
19
18
17
17
17
16
15
15
12
12
12
10
8

Zona Centro
1-Tourizense
2-Tondela
3-Esmoriz
4-Operário
5-Pampilhosa
6-Arouca
7-Monsanto
8-Praiense
9-Mafra
10-União Serra
11-Ac. Viseu
12-Eléctrico
13-Sertanense
14-Marinhense
15-O.Bairro
16-V.Pico

25
23
23
21
19
18
17
16
16
15
14
13
12
12
10
8

Zona Sul
1-U. Madeira
2-Atlético
3-E. Amadora
4-Pinhalnovense
5-Oriental
6-Camacha
7-Louletano
8-Lagoa
9-Pontassolense
10-Real Massamá
11-Atl. Reguengos
12-Marítimo B
13-Odivelas
14-Igreja Nova
15-Aljustrelense
16-Santana

27
24
23
22
19
18
18
18
18
15
15
14
12
12
9
3

III Divisão Portuguesa
Série A

1-M. Fonte
2-Montalegre
3-M. Cavaleiros
4-Mirandela
5-Bragança
6-Limianos
7-Valenciano
8-Amares
9-Marinhas
10-Santa Maria
11-Fão
12-Morais

24
23
22
20
19
16
14
13
11
10
8
7

Série d

1-Sourense
25
2-Anadia
21
3-Pombal
20
4-Gândara
19
5-F. Algodres
18
6-Tocha
17
7-Mangualde
17
8-V. Mocidade
14
9-BC Branco
13
10-Penamacorense 9
11-Alcains
3
12-Nelas
3
Série G - AÇORES

1-Madalena
2-Boavista S. Mateus
3-Santiago
4-Capelense
5-Angrense
6-Lusitânia
7-Rabo Peixe
8-U. Micaelense
9-Flamengos
10-Barreiro

Série b

1-Vila Meã
2-Fafe
3-Amarante
4-Joane
5-AD Oliveirense
6-Rebordosa
7-Famalicão
8-T. Moncorvo
9-Leça
10-Serzedelo
11-Infesta
12-Pedrouços
Série e

1-Casa Pia
2-Torreense
3-Alcochetense
4-Tojal
5-1º Dezembro
6-Sintrense
7-Peniche
8-Oeiras
9-Caldas
10-Portomosense
11-O. Moscavide
12-Gavionenses
28
25
22
20
20
15
12
11
7
3

Série c

24
21
20
17
16
15
15
14
13
10
9
3

1-S. João Ver
2-Coimbrões
3-O. Douro
4-Fiães
5-Cinfães
6-Avanca
7-Candal
8-Milheiroense
9-Cesarense
10-P. Castelo
11-Mêda
12-Sanjoanense

29
24
20
19
18
16
16
14
12
8
5
3

1-Juv. Évora
2-Pescadores
3-Beira-Mar MG
4-Farense
5-C. Piedade
6-Esp. Lagos
7-Moura
8-Quarteirense
9-Fabril
10-Castrense
11-Lus. Évora
12-U. Montemor

Série f

Série G - MADEIRA

1-Caniçal
2-R. Brava
3-Portosantense
4-Andorinha
5-CF União
6-C. Lobos
7-E. Calheta
8-Machico
9-1.º Maio
10-C. Canicense
11-Porto Cruz
12-Porto Moniz

20
20
20
19
17
16
15
12
12
12
9
6
25
24
19
19
18
15
14
13
13
10
9
3
22
22
19
18
16
16
13
12
12
10
3
3

39

Breves
Liderança no
sapatinho
O Sp. Braga venceu na sexta-feira o P. Ferreira (0-1)
e é o campeão de Inverno
da Liga. O feito é inédito e
digno de registo. Para se
ter uma ideia, o orçamento
bracarense para esta época, segundo dados vindos
a público, ronda os 285
mil euros. Já o do Benfica,
companheiro de classificação dos minhotos, é de 29
milhões de euros...
Simão empata
em Tenerife
O At. Madrid continua a
marcar passo. Simão e
companhia empataram em
Tenerife 1-1. Nino fez o
tento dos da casa e Jurado
o dos “colchoneros”. O empate acaba por ser um mal
menor, pois o Tenerife ainda falhou um penálti. O At.
Madrid está em 15º.
Inter vence
e distancia-se
O Inter venceu a Lazio e
está mais só na liderança
da tabela classificativa. A
equipa de Mourinho, que
venceu em casa com um
golo do camaronês Eto’o
(14m), tem agora mais oito
pontos do que o Milan, segundo, mas ainda com um
jogo a menos. De mal a pior
vai a Juventus, que perdeu,
fora, com o aflito Catania,
por 2-1.

liga de honra - LIGA vitalis
P
26
25
23
22
20
20
19
19

DESPORTO

aos dragões. Nota ainda para Ramires
que jogou quando já ninguém o esperava.
Triunfo justo. A vitória encarnada
obtida com um golo de Saviola, apontado aos 22 minutos, é justa. Os donos
da casa foram superiores, sobretudo
na primeira parte, a um FC Porto que
esteve irreconhecível, quando comparado com as últimas exibições. De
facto, esperava-se um pouco mais do
campeão nacional, em nítido crescente de forma. Mas não foi isso que

to, ocorreu há quatro épocas, quando
Laurent Robert marcou o tento das
águias na sequência de um livre directo. Já escrevemos que o Benfica esteve melhor na primeira parte, mas isso
não quer dizer que o FC Porto tenha
estado excelente na segunda metade.
Um remate de Álvaro Pereira ainda
aqueceu as mãos a Quim, mas o que
fica mesmo na retina é um penálti que
Lucílio Batista não assinalou por mão
de Cristian Rodríguez.

Messi sucede a Ronaldo
como jogador do ano da FIFA

O

argentino Lionel Messi foi eleito
o melhor jogador de 2009 pela
Federação Internacional de Futebol
(FIFA), sucedendo ao português Cristiano Ronaldo, vencedor em 2008.
Segundo em 2007 e o ano passado,
Messi foi a grande figura do FC Barcelona, que este ano conquistou seis

troféus, o Mundial de clubes, a Supertaça europeia e a Supertaça espanhola,
já esta época, e a Liga dos Campeões,
a Liga espanhola e a Taça do Rei, em
2008/2009.
Por seu lado, a brasileira Marta foi
eleita pela quarta vez consecutiva com
a melhor jogadora do ano.

V. Setúbal foge do último lugar

O

Vitória de Setúbal venceu o Marítimo, por 3-2, e saiu do último
lugar da tabela classificativa da Liga.
Os sadinos passaram o Belenenses, que
perdeu em Leiria, por 1-0, e ainda ultrapassaram os conjuntos do Leixões e
do Olhanense.
Sadinos. No Bonfim marcaram para
os da casa André Pinto, aos 14 minutos, e Keita, que bisou, aos 45 e 90m.
Os marcadores dos insulares foram

Alonso, aos 15 m, na conversão de
uma grande penalidade, e João Guilherme, aos 60 m. Em Leiria, a União
local venceu os azuis do Restelo, com
um golo de Cássio aos 63 m de jogo.
Na Choupana houve festival de golos.
Os tentos da vitória nacionalista (4-3)
foram apontados por 1-0 Mateus, Ruben Micael, Edgar Silva e Amuneke.
Os tentos dos estudantes foram de Tiero, Sougou e Fidalgo.

F1 quer circuito
urbano em Roma
Os organizadores do Grande
Prémio de Roma de Fórmula
1 anunciaram ter chegado
a acordo com o “patrão” da
modalidade, Bernie Ecclestone, para a realização de
uma prova nas ruas da capital italiana. Maurizio Flammini, disse ao canal Sky Itália
que o acordo “está feito e
assinado”, mas não adiantou
qual a data do GP de Roma,
pois o calendário para 2010
está fechado. Recorde-se
que em Itália já existe o GP
de Monza.
Chelsea tropeça
comWest Ham
O Chelsea empatou, fora,
com o West Ham (1-1), em
jogo da 18ª jornada da liga
inglesa, e perdeu a oportunidade de se afastar mais do
Manchester United (segundo, a quatro pontos), que no
sábado tinha perdido com
o Fulham (3-0). Os “blues”,
com Ricardo Carvalho a titular, começaram a perder
com um golo de Diamanti,
na conversão de um castigo
máximo (45m), mas o Chelsea chegou ao empate com
um golo de Lampard, também de penálti (61m).
MUNDIAL
A Rússia sagrou-se campeã mundial de andebol
feminino ao derrotar na final da prova, disputada em
Nankin, na China, a França
por 25-22. Este foi o terceiro título mundial consecutivo das russas, que também
venceram em 2005 e 2007.
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