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Dez anos que 
mudaram o mundo
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ano Novo, 
vida nova
Todos os anos, na passagem do ve-

lho para o novo ano, as pessoas 
fazem resoluções. Há o estafado dese-
jo de, “vou deixar de fumar” ou, “vou 
emagrecer uns quilos”, ou então há 
os que pensam em muitas aventuras 
como; aqueles que se lançam de um 
avião agarrados a um pára-quedas, ou-
tros que se precipitam do alto de uma 
ponte ao melhor estilo do bungee jum-
ping, tenham eles a idade que tiverem, 
verdadeiros intrépidos aventureiros. 
Claro que desafios como estes são 

só para alguns dos mais destemidos, e 
não estão entre as preferências da ge-
neralidade dos mortais, muito embora, 
admita-se, a aventura não escolhe ida-
des – até porque estão em voga, as via-
gens-experiência, radicais ou não, es-
tão abertas a qualquer um, podendo-se 
escolher entre muitas actividades que 
vão desde caminhadas às canoagens e 
no Inverno temos o gelo e a neve para 
nos divertirmos en plein air.  Todavia, 
no que se refere à saúde e ao bem-
estar físico, não convém contrair qual-
quer tipo de indicação médica, porque 
a “emoção” dos 20 não é a mesma aos 
60 ou 70 anos de idade, e, por isso, o 
melhor é não apanhar grandes sustos 
ao fazer esforços exagerados... para 
bem da “máquina”... que é quase per-
feita. Eis algumas das actividades à 
medida de quem gosta de aventuras... 
com moderação! As caminhadas por 
paisagens campestres são um exercí-
cio físico suave e bastante agradável. 
Vulgarmente apelidadas de trekking, 
são uma excelente opção para quem 
optou por uma vida saudável, acima 
de tudo por ser uma das actividades 
físicas mais completas, a que se alia 
a possibilidade de contacto directo 
com a Natureza à medida que o pas-
seio avança. Benefícios para a saúde: 
segundo os médicos de família, reduz 
o risco de ataques cardíacos; reduz a 
tensão arterial e o colesterol; ajuda a 
controlar o peso; combate a osteopo-
rose; aumenta a orientação, a flexibili-
dade, a força e a coordenação motora.
Obrigatório: levar na mochila água 

façamos!
Façamos do ano 2010, o ano da pro-

tecção do património português em 
Montreal e suas regiões.
Acabamos de ultrapassar com a Fes-

ta dos Reis, o último episódio que nos 
transporta a dois milénios atrás sem ob-
servar perda de entusiasmo ou confrater-
nização. Daí, portanto, pensar não ferir 
delicadas sensibilidades, se relembrar 
nestas linhas, algumas das ideias que 
afloraram em épocas passadas, com o 
intuito de salvaguardar a portugalidade 
vigente nestas paragens. Por diversas ra-
zões— quase sempre as mesmas— esses 
esforços de alguns bem intencionados 
ficaram-se pelo caminho. Como cada 
vez mais se torna tortuosa a caminhada 
que se projecta no horizonte, talvez não 
seja totalmente má ideia de reflectir so-
bre hipóteses ou alternativas, analisando 
frontalmente as problemáticas inerentes 
sem as esconder debaixo do tapete. 
Partindo do princípio de que uma boa 

vida tem como base o sentido daqui-
lo que pretendemos para nós em cada 
momento e daquilo que realmente vale 
como objectivo a atingir, deveremos 

então, circunscrever as grandes ideias 
na perspectiva do possível. E elas exis-
tem, as possibilidades. Bastará ostracizar 
vaidades pessoais e colocar o esforço 
em realizações do indispensável, para a 
continuação do nome português no novo 
mundo. Todos sabemos das dificuldades 
com que se debatem grande parte dos 
nossos comerciantes bem como, os diri-
gentes do meio associativo. Toda a gen-
te encontra razões mas não se avançam 
soluções. E dia a dia a situação agrava-
se. Há anos atrás, avancei a ideia duma 
associação de comerciantes, baseada na 
compra em conjunto dos diversos arti-
gos, para diminuição dos custos e pode-
rem assim aproximar-se dos preços pra-
ticados nas grandes superfícies. Para isso 
a Caixa de Economia, segundo moldes a 
estabelecer, poderia servir de garante aos 
fornecedores e toda a gente ganharia. Por 
outro lado, a ideia há anos lançada para a 
criação duma Câmara de Comércio Por-
tuguesa (chegou a existir um “baptismo” 
que não foi longe), continua a ser primor-
dial para a organização de eventos a nível 
local e provincial, a fim de relançar para 

a ribalta o que por cá existe e o que de lá 
poderia vir.
No campo associativo, conhecem-se as 

dificuldades das direcções de vários orga-
nismos, para se manterem em flutuação. 
Falta de membros, falta de pagamento de 
quotas de muitos outros, falta de parti-
cipação e falta de interessados em arcar 
com as responsabilidades das direcções.
Será talvez ocasião de voltarmos um 

pouco ao passado. Não como sofá onde 
se repouse a relembrar tristezas, antes 
como trampolim para o novo decénio. 
Parece certo o facto de haverem muitas 
associações que se disputam a mesma 
clientela. Porque não, então, fundir as 
interessadas num só organismo comum, 
onde cada qual teria um ou mais repre-
sentantes na direcção e que organizariam 
actividades em conjunto e, de quando em 
quando, uma especial dedicada ao Dia 
de cada um dos grupos aliados? Poderia 
chamar-se a Federação dos Organismos 
Portugueses e desse modo garantir uma 
certa vivacidade colectivista. Talvez se 
pudesse caminhar para o estabelecimen-
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ano Novo, vida nova
e alguns alimentos; evitar o transporte de muito peso; 
utilizar calçado e roupa confortável; escolher trilhos 
assinalados; equipar-se com um bastão e incluir kit de 
primeiros socorros. E, não esquecer, o seu inseparável 
companheiro – o telemóvel. E depois é só colher os re-
sultados benéficos para o nosso bem-estar e para a nossa 
saúde. Lembrei-me de escrever sobre este tema depois 
de ter observado o estilo de vida de pessoas reformadas 
que me rodeiam. É notório a diferença da qualidade de 
vida entre aqueles que decidiram levar uma vida activa 
e saudável e os que optaram por uma vida sedentária, 
alegando, em muitos casos, “já trabalhei muito agora 
quero é descansar”. Ora são estes últimos que mais fre-
quentam o Centro de Saúde local - entupindo o sistema. 
Enquanto os que praticam actividades de lazer diaria-
mente ou pelo menos cinco dias por semana, desfrutam 

de melhor qualidade de vida. É de notar, pelo menos 
na localidade onde vivo, as pessoas que mais praticam 
actividades ao ar livre e a fazer natação na piscina mu-
nicipal, são as mais saudáveis. Também é verdade que 
muitas destas pessoas adquiriram estes bons hábitos 
porque compreendem – e sabem apreciar as vantagens 
do exercício físico e mental. “O amanhã não está pro-
metido a ninguém”, e porque a vida é curta perder tem-
po é pecado, o melhor é mesmo procurar, sempre que 
possível, um estilo de vida saudável e desfrutar desta 
efémera passagem. Montapert, escreveu: “A maneira 
como as pessoas gastam o tempo determina a sua va-
lorização. Junte-se a pessoas que empregam o tempo 
e não se limite a gastá-lo”. Tenham todos um FELIZ 
ANO NOVO!...

Augusto Machado

III ANTOlOGIA DE pOETAs lUsóFONOs
Depois do sucesso das primeiras Antologias de Poetas Lusófonos, a 
Editora Folheto Edições & Design com o apoio institucional de várias 
Associações, Academias e Instituições dos Países Lusófonos, enten-
deu lançar o regulamento para a 3ª Antologia de Poetas Lusófonos 
com o intuito de continuar a promover a Poesia e os Poetas dos Paí-
ses Lusófonos. http://folhetoedicoesdesign.blogspot.com

NOvIDADEs DO ClUbE ORIENTAl 
O Clube Oriental Português de Montreal informa que tem um site web. 
A partir de agora podem informar-se das actividades e serviços do 
Clube Oriental na sua casa ou escritório.
O endereço é : WWW.COPM.CA

to da Casa de Portugal, organismo multidisciplinar, de 
modo a proporcionar interesses pontuais a uma larga ca-
mada de portugueses. Deixemos porém o sonho e vol-
temos à terra batida. A nível das escolas, caminhamos 
a passos largos para o fecho de todas a médio prazo. 
Olhemos a situação de face e convenhamos que o nú-
mero decrescente de alunos anualmente, aliado à falta 
do mínimo apoio oficial, não poderá conduzir a outro 
porto. Questão de curtos anos. E fecham. No respeitante 
ao social, não estamos melhor. Há cerca de dez anos 
que a nova dinastia dirigente da Caixa nos embala, ao 
ritmo de cada assembleia anual, garantindo a constru-
ção duma residência para a terceira idade, nos moldes 
daquele projecto que esteve em vias de realização em 
1989. Em Abril passado, uma vez mais, em estilo de 
rebuçado para adoçar o final das animadas discussões 
públicas, foi afirmado que tudo estava já muito avança-
do, inclusivamente os planos preliminares, os apoios e 

façamos!
tudo resto. Aproximamo-nos da assembleia deste ano e 
de toda a evidência os arquitectos ainda não afiaram os 
lápis…., nem tão pouco os “apoios” se manifestaram. É 
sabido que, palestrem o que entenderem, sendo a situa-
ção dos idosos do domínio provincial, nunca o federal 
se imiscuirá num projecto deste tipo. Estas “ideias de 
promessas de apoio” são regularmente avançadas por 
pretendentes à deputação liberal, vendedores de ilusões, 
que procuram atrair incautos na sua esteira.  Transfor-
mações urgentes parecem ser necessárias, para que as 
imperiosas decisões não se percam em aleatórias re-
cepções mundanas de qualquer palacete laurentino, por 
entre folhagem caduca ou persistente.  O património 
português, mesmo se já decepado da sua identificação 
original, terá de ser protegido. E, para isso, existe tam-
bém, uma boa solução. À massa— tantas vezes amor-
fa— de se manifestar positivamente. 
Façamo-lo. Façamos… Raul Mesquita

Malinhas

Continuação da página 1

Aí pelo meio do passado mês de Dezembro um gran-
de diário nacional noticiava que a polícia espanhola 

havia desmantelado uma rede criminosa que usava ma-
linhas supostamente perdidas para operar o fantástico 
tráfico de cocaína que tem lugar nos nossos dias, muito 
em particular em Portugal, hiperporta escancarada à en-
trada do referido produto no espaço europeu. Neste caso, 
a sede era em Las Palmas, tendo sido detido um subins-
petor da Polícia Nacional de Espanha, ao mesmo tempo 
que se desvendavam contactos altamente privilegiados 
nos aeroportos de muitas localidades das Ilhas Canárias. 
Não deixei de achar graça a esta notícia, porque há já 
uns bons anos, talvez mais de uma década, quando uma 
boa montanha de concidadãos nossos imaginavam ser 
eu um agente secreto, era usual trazerem-me a notícia de 
que as malas de certos conhecidos seus haviam ido ter a 
países que nada tinham que ver com a viagem que esta-
va marcada. Rapidamente percebi que se tratava de uma 
historieta, com a finalidade de ver aonda ia ter, através de 
mim próprio, a referida treta assim criada. O que acabou 
por dar-se, claro está, foi que me apercebi do que estava 
em jogo, ao menos com elevadíssima probabilidade. Foi 
uma espécie de barro atirado à parede, mas com efeito de 
boomerang. E por isso me ri desta recente notícia, por-
que nunca algo do mesmo tipo tinha por mim sido visto, 
ou ouvido, na grande comunicação social. Não deixei 
de ficar de boca aberta em face desta descoberta, porque 
o tráfico de estupefacientes, como é evidente, terá sem-
pre de usar os meios fronteiriços correntes, mormente 
os aeroportos e os aviões. Aeroportos ou pequenos ae-
ródromos, legais ou ilegais. Sherlock Holmes diria a 

Watson que era evidentíssimo! Mas logo uns dias depois 
as nossas autoridades descobriram um qualquer talhante 
que vendia droga, transportando a mesma no interior da 
carne. Outra natural evidência para o histórico detetive.
E também aqui achei graça à notícia que assim nos che-

gou, porque em certo sábado de há perto de uma década 
assisti a certo concidadão nosso ao volante de uma carri-
nha de transporte de carnes, estacionada num semáforo, 
tentando evitar ser reconhecido. A verdade, todavia, é 
que o foi mesmo. Umas semanas depois, certo conhe-
cido meu, em plena esplanada de um café que ambos 
frequentávamos, tentou fazer vingar a ideia de que o tal 
motorista das carnes era administrador da Parque Expo, 
o que era rotundamente falso. Lá lhe expliquei que tal 
não era verdade, mostrando-lhe o que havia visto nas 
circunstâncias atrás descritas e que conhecia o trabalho 
que a mulher realizava, e que era a de empregada de bal-
cão em certa pequena papelaria de bairro. Fiquei, pois, 
a conhecer mais dois artistas... Tudo simples, portanto. 
Este caso recente do tal talhante leva-me a colocar esta 
questão: e os cafés, mormente através dos bolos pré-con-
fecionados? E as excursões, mormente as destinadas a 
Andorra, ou a Gilbraltar, ou a Barcelona, ou à Corunha? 
E as que vão tendo lugar em profusão por esse País fora? 
Porque não operar umas buscas aleatórias, logo pelo iní-
cio das mesmas, ou pelo seu final? E as mil e uma ex-
cursões de jovens estudantes estrangeiros, sobretudo no 
regresso aos seus países? Enfim, um problema de ima-
ginação muito elementar, mas que as nossas autoridades 
simplesmente não querem ver. Tal como se deu recente-
mente em Las Palmas.

Hélio Bernardo Lopes

DiA DOS REiS
1838 - Samuel Morse efectua a primeira demonstração pública do te-
légrafo em Morristown, EUA.
1852 - Morre Luis Braille, pedagogo francês, criador da escrita para 
cegos.
1950 - O Reino Unido reconhece a China Popular.
1961 - Aumenta a repressão dos agricultores de algodão na Baixa do 
Cassangue, em Angola, pelas autoridades policiais portuguesas.
1968 - Após uma intervenção de cinco horas, cirurgiões sul-africanos 
realizam com êxito a separação de duas gémeas siamesas ligadas 
pela cabeça.
1973 - Sai o primeiro número do semanário Expresso. O secretário de 
Estado norte-americano Henry Kissinger e Le Duc Tho, do Vietname 
do Norte, retomam as conversações para a paz no Vietname.
1977 - Os EUA devolvem à Hungria a coroa de Santo Estêvão e os 
símbolos da monarquia.
1980 - O Egipto anuncia a concessão de apoio militar aos rebeldes 
afegãos contra os invasores soviéticos.
1983 - O Pacto de Varsóvia apela a um acordo com a NATO que con-
temple a renúncia ao uso da força e a limitação de armamento.
1987 - Morre o escritor, crítico e ensaísta português João Gaspar Si-
mões, 83 anos. O Jornal do Comércio reaparece nas bancas portu-
guesa, dez anos depois de ter cessado a publicação.
1989 - Morre o imperador do Japão, Hirohito, 87 anos. Sucede-lhe o 
filho, Akihito, 55 anos.
1991 - O líder iraquiano, Saddam Hussein, reafirma a anexação do 
Kuwait.
1992 - O Presidente da Georgia, Zviad Gamaskhurdia, desaparece 
com o tesouro do Estado.
1993 - Morre a autora de romances cor-de-rosa Odette de Saint-Mau-
rice, 74 anos. Morre o bailarino russo Rudolf Nureyev, 54 anos. Morre 
o compositor e trompetista de jazz norte-americano Dizzy Gillespie, 
75 anos.
1994 - Começa a nova ronda de conversações de Lusaca para a paz 
em Angola.
2001 - O Congresso dos EUA confirma a eleição do republicado Geor-
ge W. Bush para a Presidência dos EUA.
2003 - O escritor espanhol Andrés Trapiello ganha o Prémio Nadal de 
Novela, pela obra “Os Amigos do Crime Perfeito”.

“A realidade da destruição total, incompreensível na sua própria 
radicalidade, empalidece quando descrita por estereótipos. A 
função (do lugar comum) é exactamente a de encobrir e neutrali-
zar experiências, para lá qualquer hipótese de compreensão”. W. 
G. Sebald (1944-2001), escritor alemão.
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Magalhães e união
gay em debate
Deputados farão ainda um balanço 

da cimeira do ambiente de Cope-
nhaga. A criação de uma comissão de 
inquérito sobre o programa de distri-
buição de computadores Magalhães, 
as alterações climáticas e o casamento 
entre homossexuais são os principais 
temas que constituem a agenda do Par-
lamento para o início de 2010.
A primeira reunião plenária está mar-

cada para hoje. Em cima da mesa es-
tará a proposta do PSD de constituição 
de uma comissão de inquérito parla-
mentar sobre a actuação do Governo 
em relação à Fundação para as Comu-
nicações Móveis. O PSD exige assim 
a investigação da empresa responsável 

pelo financiamento da distribuição de 
Magalhães, e a aquisição, por ajuste di-
recto, desses computadores à empresa 
J. P. Sá Couto. Na quinta-feira, é a vez 
de um balanço da presidência sueca da 
União Europeia e de se debater com a 
ministra do Ambiente o resultado da 
cimeira mundial do clima realizada em 
Copenhaga. Homossexuais. O acesso 
dos homossexuais ao casamento civil 
– que é defendido pelo PS, BE, PCP e 
PEV embora com divergências sobre a 
adopção – vai a votos na sexta-feira.
Estará igualmente em debate um pro-

jecto de lei do PSD para criar, como 
alternativa ao casamento civil, a figura 
jurídica da união civil registada para os 
homossexuais.

LOURES
O primeiro-ministro, José 
Sócrates, lançou a primeira 
pedra do hospital de Lou-
res. A unidade deve servir, 
em 2012, 272 mil utentes de 
quatro concelhos de Lisboa: 
Loures,Mafra, Sobral de 
Monte Agraço e Odivelas, re-
velou o Ministério da Saúde, 
anunciando um investimento 
de 135 milhões de euros.

ELEiçõES AinDA
ESTA SEMAnA?
A direcção do PSD poderá 
estar a equacionar a marca-
ção de eleições antecipadas 
para os próximos dias, numa 
altura em que Pedro Passos 
Coelho é o único candida-
to assumido publicamente. 
Segundo a edição online do 
Diário Económico, caso este 
cenário se concretize, ainda 
no decorrer desta semana, 
ficará sem qualquer efeito 
o congresso extraordinário 
pedido por Pedro Santana 
Lopes e apoiado publica-
mente por Ferreira Leite.

90 mil assinaturas 
pedem referendo
De acordo com Cláudio Anaia, líder 

dos Socialistas Católicos e man-
datário nacional da Plataforma Cidada-
nia e Casamento Homossexual, o pri-
meiro-ministro, “como democrata que 
é, depois de todas estas assinaturas 
em tão pouco 
tempo, vai ter 
a humildade de 
ouvir o povo e 
marcar o refe-
rendo”.
As 90.785 

assinaturas fo-
ram recolhidas 
no continente e 
nas ilhas, num 
“tempo recor-
de” de três se-
manas, “con-
trapondo à persistência do Governo 
de propor com máxima urgência este 
tema na Assembleia da República”, ex-
plica Cláudio Anaia. O mesmo salienta 

algumas das pessoas que assinaram a 
petição “casamento entre pessoas do 
mesmo sexo”: 22 presidentes de câma-
ra, cinco deles socialistas, 40 elementos 
da Assembleia Municipal de Lisboa, 
magistrados, deputados da Assembleia 

da República e 
alguns dirigen-
tes do PS.
Proposta. On-

tem, o PSD 
entregou no 
Parlamento a 
proposta de 
projecto-lei que 
cria e confere 
protecção jurí-
dica às uniões 
civis entre pes-
soas do mesmo 

sexo. Rejeitando o termo “casamento 
entre pessoas do mesmo sexo”, o par-
tido opta por “união civil registada”, 
onde está excluída a adopção.

AUTOMóVEL
As vendas de automóveis 
ligeiros caíram 24,6%, em 
2009 – a maior quebra dos 
últimos 22 anos de acordo 
coma Associação Automó-
vel de Portugal. A ACAP 
responsabiliza a “crise eco-
nómica e a elevada fiscali-
dade” por este cenário.

infORMÁTiCA
As receitas da JP Sá Cou-
to em Portugal  cresceram 
35,7% em 2009, para os 
218ME. A fabricante do Ma-
galhães revelou que o pro-
jecto e-escolinhas represen-
tou 21,5% dessas receitas, 
sem incluir a distribuição.

AViAçÃO
A companhia aérea low cost 
Ryanair disponibilizou a par-
tir de ontem um milhão de 
lugares “regresso ao traba-
lho” a 4 euros, “tudo incluí-
do” para mais de 400 rotas 
europeias, divulgou a trans-
portadora em comunicado.

afinal, frança viola direitos
O Irão considerou a detenção em França pela polí-

cia de várias centenas de pessoas na noite de Ano 
Novo uma “violação dos direitos humanos”. Evocando 
os direitos humanos, Paris tem criticado a repressão das 
manifestações da oposição no Irão. Segundo o regime 
iraniano, a 27 de Dezembro, várias centenas de pesso-
as foram presas, algumas delas “cidadãos estrangeiros 
implicados na propaganda e na guerra psicológica” 
contra o Irão.

petardo explode
na boca de um jovem
Um jovem de 24 anos ficou ferido na madrugda 

do primeiro dia do ano após a explosão de um 
petardo na sua própria boca. O incidente ocorreu em 
Gibraléon, Espanha, quando o jovem e uns amigos 
saiam de uma discoteca. Levado de imediato para o 
hospital, a vítima foi submetida a uma cirurgia plás-
tica que durou dez horas. Os médicos afirmam que 
o jovem está a recuperar bem e que não ficará com 
sequelas do incidente. Segundo fonte internacional, a 
família do jovem confirma que ele não está deforma-
do, mas terá que ficar internado no hospital Virgen 
del Rocio de Sevilha por mais uns dias.

Mais três vítimas mortais
As últimas informações disponibilizadas pela Direc-

ção-Geral de Saúde dão conta de mais três mortes 
resultantes do vírus H1N1, subindo para 74 o número 
de vítimas mortais. As vítimas eram do sexo masculi-
no, sendo que a mais jovem com 32 anos, falecida no 
dia 3 de Janeiro, não tinha factores de risco associados e 
morava no centro do País. Pelo contrário, as outras duas 
vítimas, com 65 e 59 anos, eram ambas da zona norte e 
tinham factores de risco associados à gripe A, vindo a 
falecer nos dias 15 e 17 de Dezembro, respectivamente.
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JANEIRO
Ignatieff apoiava orçamento
e fazia estoirar a coalizão
A coalizão dos partidos de oposição 

realizada em Dezembro de 2008 no 
Parlamento federal, voou em estilha-
ços porque os liberais se dispuseram a 
votar em favor do orçamento do gover-
no conservador minoritário de Stephen 
Harper, à condição de relatórios serem 
feitos, sobre a evolução das despesas 
do Estado canadiano em 2009. O chefe 

do Partido Liberal, Michael Ignatieff, 
tinha anunciado que uma alteração ao 
orçamento seria apresentada à Câmara 
dos Comuns, para garantir a publicação 
de três relatórios de etapa sobre as des-
pesas orçamentais em Março, Junho e 
Dezembro. Os liberais não propuseram 
mudanças às medidas orçamentais, 
embora o seu líder ter sublinhado la-
cunas sérias relativas ao programa de 
seguro-emprego, da perequação, do 
ambiente, dos jardins-escola e das in-
fra-estruturas.

FEVEREIRO
39,8 G $ de perdas em 2008
Depois de vários meses de especula-

ções, a Caisse de dépôt et placement 
du Québec, o maior fundo de pensão 
do Canadá, revelava finalmente os 
seus resultados financeiros. No  ano de 
2008, a Caixa de depósito tinha regista-
do perdas de 39,8 mil milhões de dóla-
res. Tratavam-se dos piores resultados 
da sua história. O valor dos activos da 
Caixa baixou assim 25% num só ano. 
De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 

2008, o activo nítido dos depositantes 
passou de 155,4 mil milhões $ a 120,1 
G $. Foi também um rendimento “mui-
to pior” que o dos outros grandes fun-
dos de reforma canadianos, que perde-
ram, em média, 18,4%. O anúncio foi 
feito durante um ponto de imprensa 
pelos líderes da sociedade, dos quais o 
presidente e chefe da direcção interino, 
Fernand Perreault. Durante o ponto de 
imprensa, os líderes da Caixa tinham 
atribuído estes fracos resultados à cri-
se financeira mundial, mas igualmente 
uma forte baixa do dólar canadiano, o 
custo da protecção contra o risco de 
câmbio, bem como as provisões para o 
papel comercial apoiado contra activos 
(PCAA).

MARçO
Empréstimos de 4 mil milhões de dó-
lares para GM e Chrysler no Canadá
O governo canadiano atribuiu em-

préstimos de 4 mil milhões de dólares 
às companhias General Motors do Ca-
nadá e Chrysler Canadá para as salvar 
da falência, mas exigiu na época con-
cessões suplementares dos construto-
res automóveis e dos seus empregados. 
O ministro da Indústria, Tony Clemen-
te, tinha indicado que a ajuda seria fi-
nanciada aos dois terços pelo governo 
federal, o resto pelo governo do Ontá-
rio, província onde estão situadas as fá-
bricas automóveis. O governo Harper, 
em conjunto com a administração Oba-
ma, dos Estados Unidos, pedia às duas 
companhias para que alterassem os 
seus planos de reestruturação, exigindo 
mais concessões aos seus líderes, tra-

balhadores, reformados, concessioná-
rios e fornecedores. GM tinha direito 
a 3 mil milhões de dólares e dispunha 

de dois meses para conformar-se às 
condições do empréstimo. No caso da 
Chrysler, o empréstimo tinha um valor 
máximo de mil milhões de dólares e o 
prazo de conformidade, de uma dura-
ção de 30 dias apenas, comportava uma 
condição quanto ao estabelecimento de 
uma aliança fiável com o construtor eu-
ropeu  Fiat. 

AbRIL
Os primeiros aparelhos foto radares 
instalados
O ministério dos Transportes instalou 

os primeiros aparelhos foto radares na 
noite de 16 a 17 de Abril. Em Lévis, 
instalaram um sobre a auto-estrada 20 
em direcção de Quebeque, a um qui-
lómetro das pontes. Na Montérégie e 

em Montreal, instalaram-se também os 
primeiros aparelhos. O projecto-piloto 
entraria em vigor a 19 de Maio, com 
um período de graça de três meses. Os 
delituosos receberiam avisos (e mais 
tarde, multas) e fotografias pelo cor-
reio. Se a experiência for conclusiva 
num ano, Quebeque vai estender a uti-
lização em toda a província.

MAIO
Os médicos temiam escassez de isó-
topos médicos
A comunidade médica estava inquie-

ta. O reactor nuclear de Chalk River, 
em Ontário, cessou as suas actividades. 
Ora, é este aparelho que fabrica os isó-
topos necessários aos diagnósticos de 

cancro e algumas outras doenças. Pre-
vê-se normalmente um regresso à nor-
malidade em Abril de 2010. O reactor 
nuclear de Chalk River, que fornecia 
cerca do terço dos isótopos médicos do 
mundo, está fechado desde 15 de Maio, 
depois duma fuga de água pesada. A 
EACL (Énergie Atomique du Canada 
Limité) considerava que as reparações 
necessárias demorariam três meses…

JUNhO
banco do Canadá mantinha a sua 
taxa directora a 0,25%
O Banco do Canadá mantinha a sua 

taxa de interesse directriz a 0,25%, 
preocupando-se do aumento importan-
te do valor do dólar, que poderia anular 
os factores de saúde económica regis-

tados recentemente no país. O banco 
central indicava que, durante as sema-
nas anteriores, as condições financeiras 
e os cursos dos produtos básicos me-
lhoraram claramente e a confiança das 
famílias e das empresas rectificou-se 
ligeiramente. Contudo, dizia que se a 
apreciação do dólar canadiano persis-
tisse, poderia neutralizar inteiramente 
os factores económicos positivos. O 
Banco previa que a retoma do Canadá 
à escala do globo será mais modesta 
que de costume. Num contexto inter-
nacional de fragilidade financeira, o 
Banco do Canadá tomava o cuidado de 
precisar que as suas perspectivas eram 
feitas num período de incerteza consi-
derável.

AQUI CANADÁ - COOrDeNAçãO De mIgUel félIx

Revista do ano 2008 (primeira parte)

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

Aos nossos anunciantes e leitores, pela 
preferência com que nos distinguiram 

durante o ano de 2009.
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Noite de consoada
A St-Laurent estava quase deserta. 

Não fossem os  enfezados enfeites 
luminosos,  a pingar das árvores des-
pidas e famélicas,  que pintalgavam os 
restos de neve arremeçados contra os 
bordos dos passeios,  nem se acredita-
ria que era a noite de consoada.

O homem, ainda novo, quarenta anos 
mal feitos,  caminhava  com passada 
mole, sem destino,  num remar cansado 
contra a noite infindável. Vergavam-no 
o peso das recordações que lhe tinham 
cravado a dentuça no pescoço e teima-
vam, raivosas, em não lhe dar tréguas.
As mais antigas, nebulosas mas ainda 

assim felizes, eram fragmentos  cada 
vez mais esboroados das consoadas 
da infância em Miranda: a crepitante 
fogueira acesa pelo entusiasmo da ra-
paziada, carradas e carradas de lenha 
queimadas num imenso braseiro que 
alimentavam noite fora as labaredas es-
fomeadas de chegar ao céu; a missa do 
galo, na Sé enregelada, com a ladainha 
do padre a ressoar pelas imensas naves, 
tão interminável que até impacientava 
o seráfico Menino Jesus da Cartolinha 
como sempre regaladamente instala-
do na sua guarida; o silente regresso 
a casa, a paz pousada como pombas 
brancas nos beirais dos telhados, os 
passos a ressoar nas pedras lisas e es-
corregadias  da calçada medieval.
Nos primeiros anos em Montreal, lar 

de imigrantes aturdidos em busca de 
sentido para a nova vida,  eram noites 
tristes, cheias de saudades mal saradas, 

de lágrimas furtivas da mãe  sufocadas 
pelos cantos da casa, disfarçadas  por 
sorrisos apagados. 
Já homem feito, numa fuga constante 

às fragilidades coladas para sempre à 
pele, as  noites de  consoadas eram pas-
sadas, nas mais diversas e inesperadas 
circunstâncias,  ao sabor das suas re-
lações amorosas frívolas, inebriantes, 
sem cadeias. Quando as coisas corriam 
para o torto, havia sempre os braços 
abertos da casa dos pais, as eternas bo-
las mirandesas,  o calor duma alegria 
mais resignada  e o vozeirão sadio do 
pai repleto de recordações. Era a elas 
que se agarravam todos com a fúria 
de náufragos num mar estranho a que 
nunca pertenceram por inteiro.
Estava a ouvir a voz do pai agora 

mesmo: que rapaz este, recordas-te 
mulher?,  não havia presente de Natal 
que lhe servisse. Só tinha olhos para os 
canivetes mirandeses, até lhe saltavam 
os olhos da cara quando via um nas 
mãos de alguém. Ainda mal se susti-
nha nas pernas, parecia um cachorrito 
a saltar atrás de quem lhe mostrasse 
o dianho dum canivete. - As palavras 
ternurentas ensopavam-se  de lágrimas 
felizes. - Nunca vi uma coisa assim, o 
garoto parecia enbruxado. Como é que 
se podia dar um brinquedo desses a 
uma criança! Só se fôssemos doidos.
A mãe, sombra diáfana, sorria, pas-

sava-lhe a mão protectora pelos cabe-
los e, sem que eles se apercebessem,  
ia-se despedindo aos poucos do filho, 
do  marido, soltas, desde há muito, as 
amarras ao cais da vida.
O falecimento  dos pais quebrara a 

derradeira ligação umbilical aos prados 
floridos da infância. O fascínio dos ca-
nivetes fora, para sempre, assim o acre-
ditara, vencido pelo do mistério das 
mulheres. Mas com o correr da vida, 
principalmente nesta época do ano, 
face a face com as recordações  assa-
nhadas,  cada vez se apercebia, com 
mais crueza, da fraqueza das raízes que 
o agarravam ao chão que pisava, da sua 
solidão. Uma solidão imensa, dolorosa, 
que lhe perfurava as entranhas  e abria 
sulcos profundos de tristeza que nada, 
nem  mesmo as mais envolventes aven-
turas amorosas,  podia sarar.
Quando chegou ao Parque du Por-

tugal, as pernas trémulas recusaram 
continuar a caminhada sem norte, for-
çaram-no a sentar -se num banco mes-
mo à beira do fontanário donde o leão 
de pedra da bica, seca nesta época do 

ano, o observava meio intrigado. Mais 
à frente, o padrão dos descobrimentos, 
esguio e esbranquiçado, na sua frieza 
pétrea, era sentinela vigilante, indife-
rente à sua presença. No telhado do 
coreto, os pombos  encolhiam-se uns 
contra os outros para se protegerem do 
frio cortante e também não lhe presta-
vam atenção. Só o manto de neve que 
cobria a calçada do parque é que raste-
java  ao seu encontro para o envolver 
no seu abraço frígido.
 Enregelado, estava 

disposto a erguer-se, 
prosseguir o calvário 
da caminhada, quan-
do, assombrado, pres-
sentiu um vulto sen-
tado a seu lado. Sem 
pinga de sangue, olhos 
dilatados de espanto, 
reconheceu logo a fi-
gura inconfundível do Menino Jesus da 
Cartolinha: rosado, a cartola na cabeça, 
todo aperaltado na sua farpela de cetim 
bordado a oiro dos dias de festa, um 
sorriso fraterno desenhado nos lábios 
infantis.
A um gesto do Menino, o parque 

animou-se rapidamente. Um grupo de 
anjos desceu do céu, instalou-se no 
coreto com um farto instrumental de 
harpas, cítaras e flautas que encheram 
a noite com a magia da sua música ce-
lestial. Logo de seguida, dois outros 
anjos, surgidos do frio,  desdobraram 
alva toalha de linho sobre a neve e ser-
viram em silêncio,  uma frugal ceia de 
consoada  composta de pão de centeio, 
salpicão e presunto. 
O Menino, sorridente,  retirou da al-

gibeira da casaca um belo canivete  de 
cabo de madeira esculpido que ofere-
ceu ao homem.
- Reconheces? É o canivete dos so-

nhos da tua infância. Podemos come-
çar a cear.
O homem lentamente, num ritual li-

túrgico, a saborear cada instante, cor-
tou o pão em longas e suculentas fatias, 
o salpicão em rodelas finas e sumaren-
tas, o presunto em lascas rosadas, com 
firmeza e uma sabedoria que só podia 

nascer do fundo da 
memória ancestral.
 Faltava o vinho mas 

logo da boca do leão 
do fontanário come-
çou a jorrar um bica-
aberta fresco e capi-
toso que recolhiam 
na concha das mãos e 
sorviam deliciados.

Finda a ceia, os anjos recolheram os 
restos das vitualhas e os instrumentos 
musicais e evolaram-se, sem ruído, nas 
profundezas da noite. O Menino Jesus 
da Cartolinha, um tudo nada mais co-
rado pelos efeitos do vinho, demorou 
um último olhar nos olhos do homem e 
preparou-se para partir  também.
- O canivete - balbuciou o homem.
A  suave mão do Menino aflorou-lhe 

o ombro.
-  É teu. É o teu presente de Natal.
Quando, instantes depois, com passo 

firme e decidido, o homem regressou 
ao seu apartamento, com o canivete no 
fundo da algibeira, era a criança mais 
feliz do mundo.

Manuel Carvalho

feliz ano Novo
É bom pensar que cada dia fosse dia 

de Ano Novo, a vida seria uma 
eterna celebração. Na mágica do tem-
po, o ano que passou fica registado em 
nossa memória como o ano no qual 
conseguimos realizar aquele grande 
projecto, seja qual for, desde que seja 
grande aos nossos olhos. Ter consci-
ência das nossas grandes conquistas é 
importante, mas nada melhor do que se 
maravilhar com as pequenas dádivas 
diárias que a vida nos proporciona. Nas 
mensagens de fim de ano, já é tradição 
receber votos de plena realização dos 
grandes sonhos. Certamente, este é um 
dos nossos desejos. Mas queremos de-

sejar algo mais: que possamos transmu-
dar o tempo ao celebrar nossas peque-
nas revoluções diárias, que possamos 
nos reinventar todos os dias através de 
nossas pequenas e grandes conquistas. 
Nós abriremos o livro. Suas páginas 
estão em branco. 
Vamos pôr palavras nele. O livro 

chama-se Oportunidade e seu primeiro 
capítulo é o Dia de Ano Novo. Que as 
realizações alcançadas este ano, sejam 
apenas sementes plantadas, que serão 
colhidas com maior sucesso no ano 
vindouro.

Natércia e José Rodrigues
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Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: Concentre a sua atenção nas ne-
cessidades da sua cara-metade e aposte na sua felicidade.  
Saúde: Evite estar muito tempo sentado ou em pé, pois é 
nefasto para a circulação sanguínea. Dinheiro: Pense bem 

no que realmente deseja para a sua vida profissional e opte pelo me-
lhor.
número da Sorte: 2 números da Semana: 03, 14, 27, 45, 60, 61

Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adver-
sidade. Amor: Tente não se desentender com uma pessoa 
querida por boatos maledicentes. 
Saúde: Procure relaxar e meditar mais, de forma a reen-
contrar a sua estabilidade emocional.

Dinheiro: Tenha um maior controlo sobre os seus rendimentos. 
número da Sorte: 31 números da Semana: 06, 11, 25, 26, 39, 44

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, No-
tícias Inesperadas. Amor: Aproveite a tranquilidade do lar 
para dar asas à imaginação e dar maior sensualidade à sua 
vida afectiva. Saúde: Procure encontrar formas de descon-
trair a sua mente, pois o seu sistema nervoso encontra-se 

instável. Dinheiro: Gaste o seu dinheiro apenas em coisas úteis. 
número da Sorte: 33 números da Semana: 1, 12, 33, 36, 40, 61

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Poderá sentir-se carente. Não se isole e procure a 
companhia dos seus amigos e familiares.
Saúde: Evite carregar pesos excessivos, tenha consciência 

dos seus limites.  Dinheiro: Esteja atento às suas finanças, pois pode 
ocorrer um desequilíbrio pela sua falta de atenção.
número da Sorte: 42 números da Semana: 11, 16, 26, 32, 42, 52

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, Au-
toridade. Amor: Mime e acarinhe a pessoa amada. O senti-
do de amizade é agora mais profundo para si, o que poderá 
fazer com que o seu grupo de amigos tenha um acréscimo 
significativo. Saúde: O optimismo e a alegria marcarão este 

período. Quer agora mais do que nunca que lhe apareça na vida algo 
de novo a todos os níveis. Dinheiro: Acredite mais em si e nas suas 
competências para conseguir alcançar as metas que deseja.
número da Sorte: 64 números da Semana: 11, 13, 15, 22, 25, 26 

Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa. Pes-
soa Útil, Maturidade. Amor: Abra a sua mente e o seu 
coração para o amor. Está a ultrapassar um período muito 
positivo ao nível sentimental, está a conseguir agora mais 
do que nunca exteriorizar o que procura. Saúde: Poderá 

sentir-se esgotado e cansado. Pense mais em si e procure descansar 
mais. Dinheiro: Poderá receber uma boa notícia a nível financeiro. 
número da Sorte: 76 números da Semana: 1, 4, 26, 37, 40, 70 

Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito. Amor: A sua boa capacidade de 
compreensão ajudá-lo-á a reforçar o amor que partilha com 
o seu par. Saúde: Dê especial atenção ao que come e bebe. 
Aja em consciência e não cometa excessos. Dinheiro: A 

sua vida financeira estará protegida. O seu instinto de desenvolvimento 
está francamente apurado o que lhe poderá ser bastante benéfico.
número da Sorte: 50 números da Semana: 11, 22, 29, 52, 60, 70

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Opor-
tunidades. Amor: Para tomar uma decisão importante siga 
as indicações do seu coração e oiça a sua intuição. 
Saúde: Aproveite o tempo livre para acentuar o contacto 
com a natureza. Tente assumir uma visão global daquilo 

que o rodeia, não ligue demasiado aos pormenores. Dinheiro: Seja 
mais organizado nas suas tarefas profissionais para que o seu reconhe-
cimento seja feito de acordo com o seu mérito.
número da Sorte: 24 números da Semana: 4, 7, 8, 17, 27, 45

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, 
Iniciativa. Amor: Aja menos com a razão e mais com o 
coração. Assim, evitará conflitos desnecessários com a 
pessoa que ama. Saúde: Apesar da grande energia que 
poderá sentir durante este período, esteja atento a algumas 

susceptibilidades do seu organismo. Dinheiro: Procure agir de forma 
consciente a oportunidades de negócio que possam surgir, pois nem 
tudo que luz é ouro. Está a ter um conjunto de ideias intermináveis, 
partilhe-as com aqueles que o rodeiam para as poder por em prática 
mais facilmente.
número da Sorte: 23 números da Semana: 06, 09, 10, 18, 24, 31

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Pla-
nos, Interferências. Amor: É necessário que aja de forma 
determinada para reconquistar a pessoa amada.
Saúde: Neste período não terá muitas razões para ficar 
preocupado, o que não quer dizer que possa deixar de ter 

os cuidados habituais consigo. Dinheiro: Tenha muita cautela na forma 
como gere as suas finanças, pois quando der por si poderá ter gasto 
mais do que devia. Irá sentir neste período uma enorme necessidade 
de expandir os seus conhecimentos.
número da Sorte: 57 números da Semana: 3, 11, 14, 25, 36, 39

Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperida-
de, Riqueza e Segurança. Amor: Neste momento está a 
ultrapassar uma fase muito positiva no que diz respeito ao 
diálogo com os outros. Irá dar agora maior importância aos 
amigos, aos familiares, aos seus amores, o que será tam-

bém retribuído por estes. Saúde: A boa disposição será uma constante.  
Dinheiro: Aproveite as suas energias para se concentrar ao máximo 
nas suas tarefas profissionais. Está a passar por um período bastante 
positivo a nível financeiro.
número da Sorte: 74 números da Semana: 1, 2, 14, 15, 17, 38 

Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Seja feliz ao lado de quem ama, a paixão está no 
ar! Evite as situações de conflito e discórdia, procure um 
clima de maior harmonia e paz com aqueles que o ro-
deiam. Saúde: Procure não exceder os limites físicos do 

seu corpo. Dinheiro: Tenha cuidado com as suas reacções e atitudes 
no trabalho, pois estas podem beneficia-lo ou prejudicá-lo. Avalie aquilo 
que é mais importante para o seu futuro profissional e não tenha medo 
de arriscar. 
número da Sorte: 19
números da Semana: 4, 15, 27, 34, 65, 76

CARnEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARAnGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

SAGiTÁRiO (22 de novembro - 21 de Dezembro)

CAPRiCóRniO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AqUÁRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)

BALAnçA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

CrÓNICA

Joel Neto

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de novembro)

MUITO bONs sOMOs Nós

o homem do vinho
Nós nunca sabemos bem o que a nossa memória 

vai reter – e não raras vezes damos por nós sur-
preendidos como uma recordação inútil, tirada de um 
filme série B ou apenas de um dia sem inspiração 
(mas que, apesar disso, nos repovoa sempre que de-
terminada situação se repete). Eu, por exemplo, sou 
frequentemente repovoado por uma cena de Acorren-
tados (ou de outro qualquer sucedâneo de Big Brother, 
não me lembro bem qual). Dois concorrentes, um ra-
paz e uma rapariga, ganham um jantar. O restaurante 
é de qualidade, as câmaras 
estão lá – e tanto um como 
o outro vão lindos, cerimo-
niosíssimos, impressionan-
do-se um ao outro e até, de 
alguma maneira, a si pró-
prios. Até que o empregado 
lhes traz o vinho (branco, 
para acompanhar peixe) e 
serve a pinguinha da prova. 
O rapaz põe a sua melhor 
pose. Beberica e pensa. 
Beberica de novo e boche-
cha um bocadinho. Cheira, 
chocalha, volta a bebericar – e só então faz uma li-
geira vénia, assentindo quanto à qualidade do néctar. 
O empregado vira costas. E diz ele, irrompendo num 
riso nervoso: “Hugh-hugh [esgar quase irreproduzí-
vel, exigindo onomatopeia]. Tá xequinho!”
Pois todas as vezes que estou num restaurante e as-

sisto a essa cena da prova, o tipo muito cerimonioso 
em frente a uma rapariga – e mais cerimonioso ainda 
se em frente a plateia maior –, chocalhando e chei-
rando o vinho, bochechando-o e assentindo com uma 
vénia, imagino-o num esgar, assim tenha o empre-
gado virado as costas: “Hugh-hugh. Tá xequinho!” 
Quando estou num restaurante e, aliás, quando estou 
no supermercado. Qual é o corredor de que eu mais 
gosto num supermercado? O dos vinhos. Não há só 
uma razão para isso, claro. No supermercado que eu 
frequento, o corredor dos vinhos fica mesmo ao lado 
dos dos frescos, com a prateleira de queijos gordos a 
vedar a entrada e as promoções de caju a disfarçar a 
saída – e, quando um homem vai às compras a dois, 
obrigando-se a acenar afirmativamente em direcção a 
propostas de seitan e de salsichas de peru, de rúcula 
e de bolachas de arroz, não tarda dá por si com uma 
certa necessidade de evasão. Acontece que é precisa-

mente ali, no corredor dos vinhos, que se encontram 
os homens do vinho. E nada me diverte mais, num 
supermercado, do que os homens do vinho.
Porque eu sei onde é que eles vão a seguir: vão a 

uma festa. Porque eu sei do que é que eles ficaram 
encarregados: de levar o vinho. E porque eu sei como 
é que essa festa decorrerá. Um nadinha atrasado, fa-
zendo-se esperar apenas aquele subtil espaço de tem-
po durante o qual os convivas ainda não podem tê-lo, 
mas já se permitem desejá-lo, o homem do vinho vai 

vestido com uma de duas 
fardas: um fato azul escuro 
sem gravata, à yuppie em 
gozo de merecida folga, ou 
com um longo casaco de 
pele de pêssego, à intelec-
tual que interrompeu o acto 
da criação para ir privilegiar 
aqueles circunstantes com a 
sua presença. Em qualquer 
caso, traz as garrafas de vi-
nho num saco de papel e o 
rosto naquele modo blasée 
que só consegue pôr quem 

já viu muita coisa e andou por muitos lugares. E, en-
tão, dá início ao seu show: abre o saco com a pompa 
de quem descerra a Arca Sagrada, dispõe as garrafas 
sobre a bancada da cozinha como quem alinha uma 
colecção de Rodins – e depois ali fica, à espera dos 
elogios: o pelintra de sempre, mas um pelintra que 
viu o Sideways e empinou o almanaque do João Pau-
lo Martins.
Porque é isso o vinho, não é – o que distingue a 

classe do resto? Eu acho que é (assim como assim, já 
toda a gente tem um BMW). E portanto ali permane-
ce o nosso homem, sempre nas imediações das bebi-
das, sempre com a testa levemente franzida, sempre 
à coca de alguém que observe, em direcção à anfitriã: 
“Mas este vinho é maravilhoso, Paula. Quem trou-
xe?”, permitindo-lhe enfim erguer o copo, conferir 
o néctar em contra-luz e penetrar distraidamente na 
conversa: “Um trincadeirazinho curioso que andam 
a fazer ali em Pias... 2002. Um razoável ano, por si-
nal.” Ora, podia (e era isto que eu queria dizer) ser 
meu amigo, esse homem? Difícil. Se alguma coisa 
lhe admiro, é a possibilidade de desencaminhar a es-
tagiária loira, à hora de almoço, para ir vê-lo comprar 
vinho à Garrafeira de Campo de Ourique, tratando 
aquele senhor gordo pelo nome e ensaiando o espec-
táculo para o fim-de-semana seguinte. De resto, pre-
firo esperar que um dia, almoçando à minha frente, 
ele rejeite uma garrafa que o empregado lhe traga – e 
que, na sua argumentação de recusa, seja capaz de 
demonstrar que não o faz apenas para pro-
var que pode. Até lá, chamem-me bruto, 
bebo cerveja. Essa sim, hugh-hugh, está 
sempre fresquinha.
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A partir de agora reservamos um espaço dedicado 
à juventude. Queremos descobrir novos valores na 
escrita em Português. Jovem, envia os teus textos 

de temas à tua escolha para publicação na 
A Voz de Portugal. O espaço é vosso...
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D. JOsÉ I – O REFORMADOR

D. MARIA I - A PIEDOsA

Reis de portugal
25º e 26º Monarcas de portugal
Dinastia de Bragança
                                    1750-1816

Filho de D. João V e de D. Maria Ana 
de Áustria, D. José nasceu a 

6 de Junho de 1714. Casou com 
D. Mariana Vitória de Bourbon, 
filha de Filipe V. O seu reinado, 
situado entre os anos de 1750 
e 1777, foi marcado pela crise 
económica resultante da con-
corrência das potências colo-
niais e sobretudo da redução da 
exploração do ouro brasileiro. D. José 
seguiu a política de D. João V no to-
cante à neutralidade face aos conflitos 
europeus e de que é exemplo, apesar da 
forte pressão da França e da Inglaterra, 
a não participação portuguesa na Guer-
ra dos Sete Anos (1756-1763). Refor-
çou o absolutismo monárquico através 
de medidas radicais contra aqueles que 
se opunham ao reforço do poder régio: 
expulsou e confiscou os bens dos Jesu-
ítas e mandou prender alguns fidalgos, 

entre os quais os Távoras, acusados 
de tentativa de assassinato do 
rei. Foi seu primeiro-ministro 
Sebastião José de Carvalho e 
Melo, o marquês de Pombal. 
O seu reinado foi também mar-
cado pelo terramoto de 1755, 
que destruiu a baixa de Lisboa. 
A ele se deveu a reconstrução 
daquela parte da capital segun-

do um moderno traçado rectilíneo da 
autoria dos arquitectos Eugénio dos 
Santos, Manuel da Maia e Carlos Mar-
del. D. José foi um grande reformador: 
acabou com a escravatura em Portugal 
continental, concedeu liberdade aos ín-
dios do Brasil, acabou com a distinção 
entre cristãos-novos e cristãos-velhos, 
reformou o ensino, a administração e a 
economia. Veio a falecer a 24 de Feve-
reiro de 1777.

Maria Francisca Isabel Josefa Antó-
nia Gertrudes Rita Joana, filha pri-

mogénita de D. José I e de D. Mariana 
Vitória de Áustria, nasceu em Lisboa a 17 
de Dezembro de 1734. Casou com o seu 
tio, D. Pedro, em 1760 e subiu ao trono 
português em 1777, vindo a reinar até ao 
ano de 1816. No seu reinado verificou-se 
o retomar do comércio da rota do Cabo, 
dado que os ingleses estavam preocupa-
dos com a independência das colónias 
americanas e os franceses esta-
vam envolvidos na revolução 
de 1789. D. Maria liberalizou 
a economia através da extinção 
da Companhia do Grão-Pará e 
Maranhão e da Companhia de 
Pernambuco e Paraíba. Os seus 
fortes sentimentos religiosos 
valeram-lhe o cognome de “a 
Piedosa”. Mandou libertar os presos po-
líticos e afastou do governo o marquês 
de Pombal. Criou a Academia Real das 
Ciências de Lisboa e a Casa Pia de Lis-
boa, esta última destinada à educação de 
crianças órfãs e pobres. Mandou cons-
truir a Basílica da Estrela e o Teatro de S. 
Carlos, em Lisboa, e o Hospital de Santo 
António e o Teatro de S. João no Porto. 
Ordenou também intervenções impor-
tantes no Palácio de Queluz e outros edi-
fícios. A partir de 1799, devido ao facto 
de D. Maria sofrer de doença mental, o 
príncipe herdeiro D. João toma o título 
de regente. Enfrentou-se a “Campa-
nha do Roussilhão”, logo seguida pela 
“Guerra das Laranjas” contra a Espa-
nha que sem aviso nos invadiu fazendo 
o jogo de Napoleão e pouco depois a 
“Guerra Peninsular” que costumamos 
designar por Invasões Francesas. Em 
1807, aquando destas invasões, D. Maria 
embarca, juntamente com toda a família 
real para o Brasil, onde vem a falecer em 
1816. A corte fixou-se em Rio de Janeiro 
(e isso prende-se de perto com a futura 
e bastante próxima proclamação da in-
dependência brasileira). Consequência 
da não aceitação de Portugal de fechar 
os portos aos navios ingleses como exi-
gido por Napoleão, a primeira invasão 
francesa foi comandada por Junot que 

ocupou Lisboa em 30 de Novembro de 
1807, ficando a governar Portugal em 
nome Napoleão Bonaparte, imperador 
dos franceses. Derrotado nas Batalhas 
da Roliça e do Vimeiro, foi obrigado a 
pedir armistício na Convenção de Sin-
tra, embarcando para a França com o 
resto das suas tropas, que muito haviam 
roubado, incendiado e matado, durante 
a sua permanência. A segunda invasão, 
sob o comando de Soult atingiu o Por-

to em 29 de Março de 1809, e 
ocorreu então o grande desas-
tre da ponte das barcas (a pas-
sagem do Douro fazia-se por 
um passadiço de madeira sobre 
barcaças, que quebrou, e a mul-
tidão, empurrando-se para fu-
gir aos franceses, atirou ao rio 
milhares de pessoas). O general 

francês, constantemente assediado por 
emboscadas feitas pela população, foi 
igualmente derrotado pelas forças an-
glo-portuguesas e obrigado a regressar 
à França. A terceira invasão, comanda-
da pelo Marechal Massena, o preferido 
de Napoleão porque nunca havia sido 
derrotado, entrou pela Guarda (Almei-
da) dirigindo-se a Lisboa passando por 
Coimbra e nesta região travou-se a cé-
lebre Batalha do Buçaco em Setembro 
de 1810, derrotando os franceses que 
contornando as nossas forças prossegui-
ram até Torres Vedras, sem conseguirem 
chegar à capital. Massena fez meia volta 
e fugiu. Como a corte estava no Brasil, 
o governo de Portugal foi confiado a um 
Conselho de Regência, em que os oficiais 
ingleses tinham a supremacia, o que pro-
vocou enorme descontentamento, que se 
traduziu em diversas atitudes e provocou 
várias reacções, em regra contrárias à 
influência exercida pelos militares bri-
tânicos, que vindos para nos ajudar na 
luta contra os franceses, demonstravam 
grande interesse em se conservarem em 
Portugal, eliminando os movimentos de 
revolta que iam surgindo. D. Maria I go-
vernou o país desde 1777 a 1799. 
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Solmar – a Casa de Amália
Silhueta inconfundível no Velho Montreal, o Restaurante Solmar foi desde sempre, perto de nós, a Casa de 

Amália, e é paragem obrigatória para todo o visitante, português e estrangeiro, que aprecie a Excelente Cozinha 
Tradicional Portuguesa.
As paredes e a escadaria do solarengo edifício respiram o perfume da diva que ali esteve nas duas vezes que 

visitou Montreal, convidada por David Dias.
Nesta altura em que um pouco por todo o lado se assinala o 10º aniversário do seu falecimento, pareceu-me não 

apenas lógico, como da mais elementar justiça, procurar o proprietário e consagrado profissional do Solmar, para 
recordarmos algumas passagens da vida da venerável instituição portuguesa que é o Restaurante, símbolo de as-
sinalável distinção na sociedade canadiana há cerca de quarenta anos.

Com a sua tradicional afabilidade David Dias predispôs-se a um ca-
vaqueio informal, durante um repasto onde especialidades da ementa 
diária fizeram honras aos pergaminhos da reconhecida boa comida, 
que enche de prazer a sua larga clientela. A acompanhar as iguarias 
escolhidas, fomos beneficiados com dois vinhos de alta qualidade: um 
Dão Barrosão de 1975 e depois um excelente duriense Calços do Ta-
nha, colheita de 1992. Vinhos de regiões controladas, únicas no país, onde as cepas como o Touriga Nacional, o Tinta Roriz ou 
Jaen, crescem em terrenos graníticos no meio de microclimas protegidos. São alguns exemplos da excelente cave de vinhos 
do Solmar, com marcas e sabores variados, para todos os gostos ou bolsas. Não esquecendo também, a grande variedade de 
Portos e Aguardentes Velhas, que aguardam apenas a escolha do bom conhecedor.
O Solmar, fundado em 1972, no Boul. St.Laurent, situou-se depois num curto espaço de tempo na rua Peel, quando David 

Dias operava com dois sócios. Tendo adquirido as cotas da sociedade, regressou ao boul. St. Laurent durante alguns anos para, 
no início da década de 80 se instalar onde se encontra na rua St.Paul, esquina com St.Vicent.
Depois tem sido um não mais acabar de festivais, participações de elencos artísticos de qualidade superior durante longos 

períodos e distinções sem conta, por parte da crítica da especialidade e da sua própria clientela. Desde os seus primeiros 
tempos que o Solmar participa em programas televisivos com assiduidade, — começou em 74 no programa Bom Week End, 
onde mais tarde, madame Bouchard, realizadora, o considerou o melhor dos grupos étnicos na época— dando a conhecer a 
gastronomia e os produtos portugueses, bem como o que de melhor 
representa a música e o folclore nacional. Ainda no boul. St.Laurent, a 
primeira vedeta foi Celeste Rodrigues, que veio acompanhada de Gui-

lherme Mendes, guitarrista e Carlos Mota, viola, acompanhador de Amália. Seguiram-se Lenita Gentil e Rui de 
Mascarenhas, considerado pelas gentes da PDA como o príncipe do Fado. Germano Rocha actuou acompanhado 
por Artur Gaipo e Rui Mateus, seguindo-se o acordeonista Amândio Dias. Carlos do Carmo passou pelo Solmar 
uma meia dúzia de vezes, assim como Luís Duarte, José Augusto, António Pinto Basto e Fernando Pereira.
Em 1975 foi o primeiro espectáculo de Amália na Place des Arts e no Centro des Arts de Otava, êxitos enormes 

que ficaram na memória de todos, graças ao dinamismo de David Dias, responsável da organização. Porque Amá-
lia, fez parte desses raros artistas que conseguiram incarnar completamente uma cultura, através do mundo, com 
a sua voz cristalina e poderosa.
Quatro anos depois processou-se a compra do edifício da rua St.Paul, tendo todavia continuado simultanea-

mente as operações no boul. St.Laurent durante dois anos, questão de se completarem as obras de transformação 
e decoração dos novos locais. Vários foram os grupos folclóricos que actuaram no restaurante e num espaço da antiga Expo 67, onde Germano Rocha representava a 
gastronomia portuguesa. Por ocasião dos cinquenta anos de vida artística de Amália, em 1989, David Dias organizou um novo espectáculo na PDA e em Otava. Houve 

um outro em Toronto da responsabilidade de outra organização. Em Montreal, durante a sua estadia, a diva sempre foi 
jantar ao Solmar onde os guitarristas que a acompanhavam— Carlos Gonçalves, Moliça e Joel Pina, actuavam. De resto, 
uma sólida amizade se estabeleceu entre Amália e o casal David Dias ao longo dos anos, que fez a artista, em actuação em 
Nova Iorque, lhes ter telefonado a pedir para comparecerem no espectáculo. O que fizeram com prazer. Nessa ocasião, 
Amália exigiu que o casal Dias a acompanhasse a uma recepção em sua honra, oferecida pelo Cônsul de Portugal em 
Nova Iorque.
Este, e outros episódios pouco conhecidos do grande público, relacionam David Dias com a promoção e representação 

portuguesa em vários quadrantes. Como, quando Delegado de um Torneio de futebol na areia, teve o prazer de alcançar 
o 4º lugar mundial e, tempos depois, mesmo se Delegado canadiano, foi convidado por Eusébio— membro da equipa de 
futebol rápido que se exerceu no México — que fez questão que David Dias o acompanhasse à recepção que o Embaixa-
dor ofereceu aos jogadores portugueses.
Mas a história do Solmar é ainda mais vasta, impossível de relatar com minúcia nesta síntese. 
Escrupulosamente oferecem o melhor serviço de cozinha e à mesa, procurando apresentar as melhores diversões musi-

cais a uma clientela, cada vez mais apreciadora e participativa.
Para este ano que agora se inicia, o Solmar, participa à sua maneira no Festival Montreal em Lumière, com as comemo-

rações do aniversário do Restaurante, coincidente com o período festivo montrealense. Por outro lado, um dos cozinheiros 
que integra a equipa portuguesa visitante e participante nesse festival, Miguel, um jovem de 23 anos, não regressará a 
Portugal porque fica contratado pelo Solmar. Faz parte das preocupações da direcção o preenchimento dos seus quadros 
de pessoal, com os melhores especialistas gastronómicos, como este, possuidor de impressionante CV, rico de várias 
distinções, apesar da sua jovem idade. Seguir-se-á depois o 
38º Festival Abril em Portugal, que se alonga do 1º de Abril 
ao 10 de Junho e que terá como vedeta principal Fernando de 
Almeida, cançonetista que se acompanha ao piano, um artista 

internacional de grande craveira, habitual do Reid’s Palace Hotel do Funchal e noutros salões de frequência 
requintada através do mundo, que se encontra presentemente em actuação no Palace Hotel Lindner, na Suíça, 
de onde virá em fins de Março, sob contrato com o Solmar, para preencher até ao final de Maio, o elenco 
artístico. Espera-se assim, que o conceituado artista, repita o grande sucesso obtido na mesma ocasião do ano 
passado no Restaurante. Tempos mais tarde, realizar-se-á o habitual Festival do Outono, outra tradição do 
Solmar onde, como é hábito, terá artistas em permanência, como no momento da nossa passagem, em que ac-
tuaram José João, inconfundível na viola e voz, e um excelente José Medeiros, na guitarra. Noutras ocasiões, 
participam também Luís Costa, viola baixo e Francisco Valadas na guitarra.
Assim, no momento em que se comemora o 10º Aniversário do falecimento da diva portuguesa, o Solmar, 

presta-lhe esta modesta homenagem orgulhando-se de ter sido em Montreal — a Casa da Amália.
Raul Mesquita

REsTAURANTE
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pUBlicaDo ToDaS aS
qUaRTaS-feiRaS leia e DivUlGe

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent              514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent                    514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

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 automobile    514.873.7620
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Casamentos civis      514.393.2113
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Multi-Ecoute 514.737.3604
Normas do trabalho                         514.873.7061
Protecção ao consumidor 1-800 387-1194

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família           514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
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

aSSociaÇÕeS e clUBeS

Portuguesa Brossard            450.659.4356
Portuguesa de Laval           450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

eNSiNo

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

iGReJaS

5 de Janeiro de 2010
1 euro = caD 1.504170

SeRviÇoS coNSUlaReS
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700        514-499-0968
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

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
4270 Boul. St-Laurent, #209-514.499.1624
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804
MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                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
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE St-Michel
7129 Boul. St-Michel                   514.725.2626
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour         514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

gUIA COmerCIAl NeCrOlOgIA

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 ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: 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

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

falo
Português

5 plex de luxo, 2 x 51/2 + 
3 x 41/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem 
terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

ROSEMONT

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

Bom duplex todo renovado

José Montez

Esc.:514-374-9250
514 254-0216
514 254-6139

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

Silva, Langelier & Pereira
Modifi cation • nouvelle pub • 25 novembre 2009

COLABORE COM
O nOSSO JORnAL

† Jorge Tomas Henriques
1953 - 2009

Faleceu em Montreal, no dia 29 de Dezem-
bro 2009, com 56 anos de idade, Jorge To-
mas Henriques, natural de Alcanena, Amiais 
de baixo, Portugal, esposo de Emília Palma.
Deixa na dor seus filhos Kevin (Maria), 
Tanya (Pascal), Samantha (Luis); seu neto 
Cristiano; seus pais José e Augusta; seu Ir-
mão José (Paula); cunhado Tony (Denise); 
sobrinhos e sobrinhas Michael, Sarah, Brian, 
Kimberley, 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
Pedro Alves

O funeral decorreu quinta-feira, 31 de Dezembro de 2009, após missa 
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério 
St-Vincent de Paul, Laval. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-hajam.

† Maria de Lourdes Tavares Garcia
Faleceu em Montreal, no dia 31 de 
Dezembro 2009, com 71 anos de idade, 
Maria de Lourdes Tavares Garcia, natural de 
Ponta Delgada, São Miguel, Açores, viúva de 
Guilhermo Garcia. 

Deixa na dor seu filho e suas filhas Natalia 
(Normand Percy), Anna (Pierre Paradis), 
Maria de Lurdes (Carlos Soares), Fernando 
(Ana Rebelo), Laura (Cesar Carreno) 
e Sandra (David da Silva); seus netos 
(as) Maryline, Martin, Jennifer, Jonathan, 
Brandon, Kevin, Vanessa, Patrick, Jessica, 
Louis, Sabrina, Jesse, James e Juliana e seus cônjuges respectivos; 
seus bisnetos Samuel e Xédrik; sua irmã Fátima, seu irmão José 
Tavares, sobrinhos e sobrinhas, 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 segunda-feira, 4 de Janeiro de 2010, após missa 
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério 
Près du Fleuve.

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o 
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 6 de 
Janeiro de 2010, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos 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.

ClASSIfICADOS

eMpReGoS
Operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 

Bom salário. Tempo inteiro. 
514-820-5247

Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Empresa em plena expansão 
procura instalador de “pavé-uni”, 
com um mínimo de 5 anos de ex-
periência. Também procuramos 
jornaleiro com 3 anos de experi-
ência. Salário conforme qualifica-
ções.     Muitas regalias. 

514-325-7729 
Linhas da mão e cartas. 

Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas 

sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

viDeNTe

Residência Adisson, para idosos 
portugueses. Quartos disponíveis. 

Contacte Sónia
450-444-8859

ReSiDÊNcia

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, pos-
so encontrar a solução ideal para 
as suas necessidades e resolu-
ção de todo o tipo de problemas.

514-299-2966
DEPOiS DAS 18H

SeRviÇoS

veNDe-Se

Senhora para limpeza, com expe-
riência, para sextas e sábados. 

514-774-8957

4 pneus de Inverno com jantes 
de 13po. Usados 2 Invernos. 

514-571-1924

COLABORE COM O nOSSO JORnAL

Faço todo o género de renovações. 
Contactar o senhor Lopes.

514-946-2760

ReNovaÇÕeS

ZONA NORTE ZONA CENTRO

III DIvIsãO pORTUGUEsA

SÉRiE A SÉRiE B SÉRiE C

SÉRiE G - AçORES

ZONA sUl
1-moreirense 32
2-gondomar 27
3-Vizela 23
4-Tirsense 22
5-Sp. espinho              20
6-Padroense 19
7-lordelo 18
8-ribeirão 18
9-Vianense 17
10-lourosa 16
11-Vieira 15
12-Paredes 15
13-merelinense 12
14-lousada 12
15-Boavista 11
16-Valdevez 8

SÉRiE G - MADEiRA
1-Caniçal 22
2-r. Brava                               22
3-Portosantense 19
4-Andorinha 18
5-Cf União                                       16
6-C. lobos                                         16
7-e. Calheta                                     13
8-machico 12
9-1º maio                                 12
10-C. Canicense                                    10
11-Porto Cruz                                         3 
12-Porto moniz                             3 

1-madalena 28
2-Boavista S. mateus                         25
3-Capelense 23
4-Santiago 22
5-Angrense 20
6-lusitânia 16
7-rabo Peixe                                   12
8-U. micaelense                                11
9-flamengos 7
10-Barreiro 4 

SÉRiE f
1-Pescadores 27
2-Juv. évora                      25
3-Beira-mar mg        22
4-farense 22
5-C. Piedade                    18
6-fabril 16
7-esp. lagos                 15
8-moura 14
9-Quarteirense 14
10-Castrense 10
11-lus. évora                9 
12-U. montemor              4 

SÉRiE E
1-Casa Pia                     30
2-Torreense  24
3-Tojal  20
4-Alcochetense 20
5-1º Dezembro          19
6-Peniche 19
7-Sintrense 17
8-Caldas 15
9-Oeiras  15
10-Portomosense  9
11-O. moscavide             5 
12-gavionenses 3

SÉRiE D
1-Sourense 26
2-Pombal 23
3-gândara 22
4-Anadia 21
5-f. Algodres                  21
6-Tocha 18
7-mangualde 17
8-BC Branco                 16
9-V. mocidade               14
10-Penamacorense 9
11-Nelas 6
12-Alcains 3

1-O. Douro                      23
2-Cinfães 20
3-S. João Ver                     20
4-Coimbrões 20
5-Avanca 19
6-fiães 19
7-Candal 15
8-Cesarense 15
9-milheiroense 15
10-P. Castelo                   13
11-mêda 10 
12-Sanjoanense 6 

1-Vila meã                  24
2-fafe 22
3-Amarante 21
4-Joane 20
5-AD Oliveirense    19
6-T. moncorvo           17
7-rebordosa 16
8-leça 16
9-famalicão 16
10-Serzedelo 10
11-Infesta 9
12-Pedrouços 3 

1-m. Cavaleiros             25
2-m. fonte                   24
3-montalegre 23
4-Bragança 22
5-mirandela 21
6-Valenciano 17
7-limianos 17
8-Amares 13
9-Santa maria          13
10-fão 11
11-marinhas 11
12-morais 7

1-esmoriz 26
2-Tourizense 25
3-Operário 24
4-Tondela 23
5-Pampilhosa 22
6-Praiense 19
7-monsanto 18
8-Arouca 18
9-União Serra             16
10-mafra 16
11-Ac. Viseu                    14
12-eléctrico 14
13-Sertanense 13
14-marinhense 13
15-O.Bairro 11
16-V.Pico 8 

1-U. madeira                   30
2-Pinhalnovense 25
3-Atlético 25
4-e. Amadora                 23
5-lagoa 21
6-Camacha 19
7-Oriental 19
8-louletano 19
9-real massamá      18
10-Atl. reguengos    18
11-Pontassolense 18
12-marítimo B             15
13-Odivelas 12
14-Igreja Nova               12
15-Aljustrelense  9
16-Santana 3 

1-Sp. Braga                             33 
2-Benfica 33 
3-fC Porto                            29 
4-Nacional 24 
5-Sporting 21 
6-U. leiria                              20 
7-V. guimarães                  19 
8-rio Ave                        19 

9-marítimo 19 
10-Naval 15 
11-P. ferreira                   14 
12-Académica 13 
13-V. Setúbal                    11 
14-leixões 11 
15-Olhanense 10 
16-Belenenses 10 

1ª lIGA - lIGA sAGREs

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIs
                        P  J  V  e  D
1-Beira-mar          26 14  8  2  4
2-S. Clara            25 14  6  7  1
3-Portimonense    23 14  6  5  3
4-feirense      22 14 6 4 4
5-Chaves       20 14 5 5 4
6-fátima       20 13 5 5 3
7-Trofense      19 14 5 4 5
8-estoril       19 14 4 7 3

                        P  J  V  e  D
9-Aves             17 14  3  8  3
10-gil Vicente    17 14  4  5  5
11-Oliveirense    17  13  4  5  4
12-Sp. Covilhã    15 14  4  3  7
13-freamunde    14 14  3  5  6
14-Varzim          14 14  2  8  4
15-Penafiel        13 14  2  7  5
16-Carregado     10 14  2  4  8 

pRóxIMA JORNADA

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

II DIvIsãO pORTUGUEsA

TACA DE pORTUGAl - REsUlTADOs

Oliveirense  0-2   fC Porto  2010-01-02 

UEFA EUROpA lEAGUE

1/16 de final 
everton - Sporting 18/02

Hertha Berlin - Benfica 18/02

1-Académica       1 1 0 0 2 1 3 
2-fC Porto         0 0 0 0 0 0 0 
3-leixões          0 0 0 0 0 0 0 
4-estoril Praia      1 0 0 1 1 2 0 

grUPO B

1-Sporting        1 1 0 0 2 1 3 
2-Trofense        1 0 1 0 1 1 1 
3-U. leiria        1 0 1 0 1 1 1 
4-Sp. Braga       1 0 0 1 1 2 0 

grUPO C

1-rio Ave         1 1 0 0 2 1 3 
2-Benfica         1 1 0 0 1 0 3 
3-guimarães       1 0 0 1 1 2 0 
4-Nacional        1 0 0 1 0 1 0 

TAçA DA lIGA

calDeNSe
Experiência
Competência
Moda TEL.: 514-849-1047

ViCTOR LUCAS

66 DULUTH  ESTE, MOnTREAL

A
V
P
8
3
0
6
6

f1: Michael Schumacher 
está de volta...

leões já dão
sinais de vida nova
O Sporting entrou em 2010 - e na Carlsberg Cup 

- a vencer, satisfez os desejos do seu treinador 
e animou os adeptos que ainda suspiram por uma re-
cuperação no campeonato. É que, pela frente, estava 
o líder da Liga Sagres, o Braga, que já tinha saído 
vencedor deste mesmo estádio na corrente época. 
O encontro decorreu mesmo de acordo com a am-
bição de Carlos Carvalhal, uma vez que, para além 
do triunfo, os anfitriões lograram evidenciar uma 
evolução no nível exibicional e foi possível obser-
var algumas consequências positivas do modelo que 
o novo técnico está a implementar. Este leão procura 
jogar ao primeiro toque, imprimir velocidade à bola 
para criar desequilíbrios na organização defensiva do 
adversário e, ontem, colheu alguns frutos desta estra-
tégia, mesmo se só a espaços a conseguiu executar 
com eficácia. 
Convém, aliás, destacar algumas das apostas de 

Carvalhal para esta partida. Sem Liedson, manteve 
a confiança em Saleiro, mas forneceu-lhe a compa-
nhia de Postiga na frente de ataque, optando por um 
4x1x3x2 - Adrien à frente do quarteto defensivo e 
atrás de uma linha de três médios: Izmailov à direita, 
João Moutinho no meio e Miguel Veloso na esquer-
da. No banco ficavam Matías Fernández e Simon 
Vukcevic. A equipa pareceu aceitar bem o sistema 
utilizado, fruto da capacidade técnica do meio-cam-
po, capaz de promover com dinâmica a circulação da 
bola, e do bom entendimento da dupla de avançados. 
O Braga, por seu turno, mantinha-se fiel a uma ver-
são cautelosa do habitual 4x2x3x1 - eram notórias as 
preocupações defensivas dos teóricos extremos, Alan 
e Diogo Valente - enquanto confiava na coesão do 
colectivo para criar problemas ao adversário.

até ao Mundial
Nos últimos dias têm surgido rumores afirmando 

que o Fenerbahçe está interessado em avançar 
para a aquisição de Cardozo, e que pode mesmo pa-
gar a cláusula de rescisão do paraguaio que está fixa-
da em 60 milhões de euros. O empresário do avan-
çado, de 26 anos, Pedro Aldave, confirma o contacto 
com os turcos, mas rejeita liminarmente a saída do 
Tacuara.

opção vukcevic
Quando adquiriu 50% do passe do médio-ofensi-

vo ao Saturn, em 2007, por 2 milhões de euros, 
a SAD garantiu o direito de comprar a outra metade 
até ao ano que agora começa, e neste momento o pre-
sidente leonino está a tentar determinar se o exercício 
da referida cláusula é obrigatório ou opcional, sem 
prejuízo de qualquer decisão em torno do futuro do 
jogador, de 23 anos.

polga tem mercado
Contacto por Record, Gilmar Veloz, agente FIFA 

que representa o defesa leonino, não se alongou 
em comentários sobre o futuro do atleta, mas não es-
condeu o estado de espírito do jogador. “Ele é profis-
sional e está preocupado porque tem de jogar, mas 
deve esperar o momento para o fazer. Futuro? Nada 
a dizer, Polga tem contrato. Isso tem de ser tratado 
com o Sporting”

Scolari chama
Nuno Gomes
O FC Bunyodkor, do Usbequistão, clube treinado 

por Luiz Felipe Scolari, poderá ser o destino de 
Nuno Gomes. O avançado do Benfica não está satis-
feito com a pouca utilização que Jorge Jesus tem feito 
de si, apesar de continuar a ser decisivo (como acon-
teceu no empate em Olhão e no passe para o golo de 
Saviola frente ao Nacional, no domingo), e a saída da 
Luz poderá acontecer neste mercado de Janeiro.

Casal para manutenção de 50 
apartamentos à beira do rio, do 
lado do metro Cartier. Grande 
apartamento no rés-do-chão for-
necido e salário. 

514-355-1233

Homem c/ experiência de constru-
ção para trabalhos ligeiros em sítio 
comercial, e limpeza geral. Salário 
anual. 514-355-1233

TACA DE pORTUGAl - pROxIMOs JOGOs 2010-01-19

Sporting vs mafra 10:00
Aliados lordelo vs Naval 10:00
rio Ave vs V. guimarães 10:00
freamunde vs Sp. Braga 10:00

Belenenses vs fC Porto 10:00 
Chaves vs Beira-mar 10:00

Nacional vs P. ferreira 11:00
Camacha vs Pinhalnovense 11:00

grUPO A

V. guimarães  13/01  Benfica  
rio Ave  13/01  Nacional 

fC Porto  05/01  leixões  
Académica  13/01  fC Porto  
estoril Praia  13/01  leixões 

Trofense  13/01  Sp. Braga
U. leiria  13/01  Sporting

Depois de surpreender o presidente da Ferrari, Luca 
di Montezemolo, ao revelar que voltaria à Fórmula 

1 pela rival Mercedes GP, o piloto alemão Michael Schu-
macher divulgou uma carta de agradecimento à equipa 

italiana. “Durante 14 anos, fiz parte 
da Ferrari e ela de mim. Um peda-
ço considerável da Ferrari estará 
sempre no meu coração. Sempre 
lembrarei o carinho, força e dedi-
cação que recebi dos fãs italianos 
durante anos”, disse Schumacher 
na carta. “Senti-me bem recebido 

por vocês e tentei passar alegria e paixão quando lutei 
nas pistas, devolvendo com vitórias”. O alemão tam-
bém destacou o aprendizado que não se restringiu ao 
aspecto técnico do automobilismo. “Encontrei muitos 
amigos e aprendi muito no tempo que passei na Ferrari. 
Observei cuidadosamente o jeito de encarar as coisas e 
algumas vezes repeti essa atitude na Alemanha: não re-
clamava, apenas tentava ver a beleza, encontrar o que 
há de bom no inevitável e superar a situação”, registou. 
Por fim, o novo piloto da Mercedes GP, ex-Brawn GP, 
previu grandes batalhas nas pistas contra a sua antiga 
escudaria. “Competirei contra a Ferrari com o maior 
respeito. Tenho certeza de que serão grandes batalhas 
e que a Ferrari poderá mostrar a sua força histórica, 
porque sei muito bem do que efectivamente são capa-
zes. Gostaria de agradecer a todos os que me apoiaram. 
Ficaria feliz se, além dos dois pilotos concorrentes na 
pista, vocês continuassem a dar-me um pouco de vossa 
simpatia ilimitada”, finalizava Michael Schumacher...

Helder Dias
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pAlAvRAs CRUZADAs

ANEDOTAs

Era uma vez um pastor que tinha, naturalmente, um rebanho de ove-
lhas e o respectivo carneiro para assegurar a continuidade do reba-
nho. Ora aconteceu um dia uma fatalidade ao carneiro. Deu-lhe uma 
doença qualquer e morreu, facto que deixou o pastor muito aflito. Foi 
então ter com um pastor vizinho e contou-lhe o sucedido: - Pois, ami-
go, nem queira saber, estou muito preocupado pois morreu-me o meu 
carneiro e está a aproximar-se a época do cio por isso vim falar con-
sigo a ver se me emprestava o seu carneiro para fazer a cobrição das 
ovelhas senão fico desgraçado. - Ó compadre, pois não precisa ficar 
assim preocupado. Olhe não lhe posso emprestar o carneiro porque 
também não o tenho nem preciso. - Não precisa? Então como é que 
faz? - É muito simples: Quando chega a época agarro nas ovelhas, 
levo-as para o monte, para um sítio assim a modos que isolado, que 
não tenha ninguém à volta, entende? E depois sou eu próprio que 
faço a cobrição, simples! - Não me diga, compadre! E resulta? Como 
é que sabe depois quais são as ovelhas que estão cobertas? - Se 
resulta! É muito simples: De manhã levanto-me e vou à janela. As 
ovelhas que estiverem ao sol, não ficaram cobertas. As que estiverem 
à sombra, ficaram! E o pastor, acreditando naquelas tangas todas, 
assim fez. Meteu as ovelhas todas em cima da camioneta e levou-as 
para o monte onde ele próprio se dispôs a fazer o serviço que deveria 
ser feito pelo carneiro... Chegou a casa estafadíssimo e tarde, já se vê 
:) nem quis comer nem nada. A mulher ficou um pouco admirada mas 
não disse nada. Até que no outro dia de manhã mais admirada ficou 
quando já manhã ia avançada e o marido ainda a dormir, nem tinha 
feito a ordenha nem nada: - Ó Maneli! Acorda hóme que já é tarde! - Ó 
Maria já vou. Olha faz-me um favor, vai ali à janela e diz-me quantas 
ovelhas estão à sombra! - Olha, à sombra não está nenhuma. Estão 
todas ao sol. Não tinha dado resultado. De modo que, toca a carregar 
novamente as ovelhas para cima da camioneta monte acima até um 
sítio isolado e toca de ... bem, já sabem a fazer o quê às pobres das 
ovelhas. Volta a casa ainda mais fatigado; chegou e pôs-se logo a 
dormir, a mulher já começava a desconfiar, mas mesmo assim não se 
manifestou. De manhã, já tarde, meio ensonado, diz para a mulher: - 
Ó Maria, vê-me lá se está alguma ovelha à sombra e vem-me dizer. 
- Ó Maneli, não está nenhuma nem à sombra nem ao sol! Estão todas 
em cima da camioneta!

Três homens bebendo no bar e falando sobre o dia e a noite anterior.
O José conta: 
- À noite fiz uma massagem à minha mulher com azeite de oliva
finíssimo, depois fizemos amor e fi-la gritar por 5 minutos seguidos.
Então o Paulo, para não ficar atrás, conta: 
- Eu à noite fiz massagem em todo o corpo da minha mulher com um 
azeite especial afrodisíaco, depois fizemos amor e fiz gritar a minha 
mulher durante 15 minutos seguidos.
O Silvio então conta: 
- Isso não é nada, à noite fiz massagem à minha mulher com uma 
manteiga especial, acariciei o seu corpo com a manteiga, depois fize-
mos amor e a fi-la gritar 6 horas seguidas!
Os outros dois, assustados, perguntam : 
- Seis horas?! O que fizeste para a tua mulher gritar durante seis horas 
seguidas??”
Ele responde: Limpei a mão nas cortinas!

portugal: aumento de incentivo fiscal para 
o abate de automóveis em final de vida
A partir de 07 de Agosto do corrente ano o incen-

tivo fiscal para abate de veículos automóveis em 
final de vida foi aumentado em € 250,00.
Esta medida tem em vista melhorar a segurança ro-

doviária e da qualidade do ambiente e e incentivar  
a aquisição de veículos automóveis novos e menos 
poluentes para o meio ambiente. 
O incentivo fiscal à destruição de automóveis ligei-

ros em final de vida reveste a forma de redução do 
imposto automóvel devido pelo respectivo proprietá-
rio na aquisição de automóvel novo.
Com a publicação da Lei n.º 72/2009 de 06.08. a 

idade mínima necessária para o referido abate passou 
de:
•De 10 para 8 anos  ( para a redução no imposto 

automóvel em € 1.250,00 )
•De 15 para 13 anos ( para a redução no imposto 

automóvel em € 1.500,00 )
O certificado de desmantelamento continua a ser 

emitido pelo Operador de Desmantelamento.
Na posse do certificado de desmantelamento de des-

truição, o cidadão deverá dirigir-se à Direcção Ge-

ral das Alfandegas e dos Impostos Especiais Sobre o 
Consumo (DGAIEC) para requerer o benefício.
O certificado deverá ser utilizado no prazo de um 

ano  a contar da respectiva emissão, e só poderá ser 
utilizado um certificado em cada aquisição de veícu-
lo novo.
Pressupostos para o incentivo fiscal:
Só podem beneficiar do incentivo fiscal os veícu-

los automóveis ligeiros que, sendo propriedade do 
requerente há mais de seis meses, preencham os se-
guintes requisitos:
•Possuam matrícula por um período igual ou supe-

rior a 10 anos;
•Estejam em condições de circulação pelos seus 

próprios meios ou, se assim não for, 
possuam ainda todos os seus compo-
nentes;
•Estejam livres de ónus ou encar-

gos;
•Sejam entregues para destruição 

nos termos fixados pela lei.
António A. Archer Leite

HORiZOnTAiS: 1. Medianeiro. Meio e modo de locomoção, através 
do ar. 2. Artigo antigo. Deusa da agricultura, entre os pagãos. Com-
putador Pessoal (sigla). 3. Conjunto de formas musicais, surgidas 
nos anos 50, com grande impacto na Juventude. Idade dos cabelos 
brancos. 4. Enredo (fig.). Que se paga ao ano. 5. Meia dúzia. Fiel. 6. 
Grande estrondo. 7. Transpirei. Atreve-se. 8. Espécie de bananeira 
das Filipinas também conhecida por cofo. Leitor. 9. Compartimento 
ou casa onde se recolhem automóveis. Organização das Nações Uni-
das. 10. Prata (s.q.). Cação pequeno e seco. Contr. da prep. de com o 
art. def. a. 11. Ramo do budismo mahyana. Sobreveio.
VERTiCAiS: 1. Desafio. Perspicaz. 2. Cheiro agradável. Sacerdote 
gaulês que se dedicava à astrologia e à adivinhação. 3. Percorrer em 
passeio. 4. Antes de Cristo (abrev.). Antiga moeda africana. 5. Pender. 
Benefício resultante de câmbio favorável. 6. Além disso. Transpiro. E 
assim por diante. 7. Rangífer. Cada um dos dois órgãos principais 
do aparelho respiratório, envolvidos pela pleura e contidos no tórax, 
sobre o diafragma. 8. Articulação com pouca mobilidade, como a dos 
ossos do púbis entre si. Sufixo de agente ou profissão. 9. Precaução. 
10. Preparado com ópio. Em que lugar. 11. Olho simples dos insectos. 
Maçarico.

Balanço de uma década 
Quanto menos nos lembrarmos destes dez anos, 

melhor. Não pode dizer-se que tenha sido uma 
década memorável 
O primeiro facto saliente acerca da década que 

agora termina é a resistência que oferece a quem 
pretenda referir-se a ela. Os anos sessenta são fáceis 
de designar, assim como os anos setenta ou oitenta, 
mas “os anos zero” é uma expressão que está ainda 
à espera de ser cunhada - talvez por ser estranha 
e, além do mais, imprecisa. Acabamos, portanto, de 
viver dez anos que não conseguimos denominar. Há 
males que vêm por bem: quanto menos nos lembrar-
mos destes dez anos, melhor. 
Não pode dizer-se que tenha sido uma década me-

morável. Foram dez anos que começaram, aliás, 
sob o signo da desilusão: o mundo não acabou no 
ano 2000, o que frustrou de igual modo os bruxos 
e aquela gente apreciadora dos grandes eventos. Os 
americanos bem tentaram, elegendo George Bush 
logo no primeiro ano da década, e deve reconhecer-
se ele fez um esforço notável, mas, como em quase 
tudo o resto, fracassou.
Outra desilusão, talvez maior ainda, foi provocada 

pelos escritores de ficção científica. Anos e anos a 
escreverem sobre o século XXI, que afinal é igual-
zinho ao século XX mas com mais telemóveis. O 
tamanho do nosso crânio não aumentou, não ves-
timos todos de igual, não viajamos em naves. O 
futuro chegou e, não há como negá-lo, é aborreci-
do. Não só não viajamos em naves como passou a 
ser mais difícil viajar de avião. As viagens aéreas, 
que a ficção científica previa cada vez mais sofisti-
cadas e rápidas, por causa dos atentados de 11 de 
Setembro de 2001 tornaram-se bastante mais lentas 
e rudimentares. Em lugar de homens do futuro que 
entram em naves rodeados de fumo e munidos de 
aparelhos altamente tecnológicos, somos homens 
do passado que entram nos aviões descalços, sem o 
cinto das calças e impedidos de levar até uma gar-
rafa de água.
Entretanto, nem tudo são más notícias: a justiça 

portuguesa aproximou-se do nível da justiça inter-
nacional. Não, evidentemente, por ser ter tornado 
mais rápida, mas porque a justiça internacional se 
tornou vagarosa. Milosevic e Pinochet foram julga-
dos por crimes contra a humanidade, tendo falecido 
antes de conhecerem o veredicto. Se pensarmos que 
Pinochet morreu com 91 anos, o processo Casa Pia 
deixa de parecer tão demorado, embora tenha ocu-
pado sete anos desta década e ameace ocupar vários 
da próxima. 
Após a intervenção americana no Iraque, Saddam 

Hussein foi democraticamente executado por um 

grupo de alegres convivas. Pareceu apropriado que, 
tendo a guerra sido feita a pretexto de armas de des-
truição maciça imaginárias, a democracia imposta 
fosse, também ela, pouco mais que uma fantasia. O 
enforcamento foi filmado pelo telemóvel de um dos 
carrascos e colocado no YouTube. Foi dos filmes 
mais vistos do ano, juntamente com um em que dois 
gatinhos brincam com um novelo. 
Na internet, o aparecimento das redes Hi5, Face-

book, Orkut e Twitter, entre outras, permitem que 
pessoas com pouco jeito para fazer amigos na vida 
real consigam fazê-los no computador, e que as pes-
soas com pouco jeito para fazer amigos na vida real 
e no computador critiquem duramente este tipo de 
rede. O aparecimento da Wikipedia, uma enciclopé-
dia feita por gente que não domina especialmente 
qualquer área do saber, deu ao cidadão comum a 
satisfação de sentir que os seus conhecimentos são, 
muitas vezes, superiores aos dos enciclopedistas. 
Nas entradas da Wikipedia que utilizei para fazer 
este balanço da década, o ano de 2003 tem mais da-
tas referentes a aspectos relacionados com os con-
correntes do concurso Operação Triunfo do que, por 
exemplo, aos aspectos da economia mundial. 
Um negro foi eleito pela primeira vez presidente da 

Harvard Law Review. Um negro candidatou-se pela 
primeira vez à presidência dos Estados Unidos. Um 
negro venceu pela primeira vez as eleições america-
nas. Infelizmente, foi sempre o mesmo negro. Con-
tinuamos sem saber bem se os Estados Unidos e o 
mundo resolveram parar de discriminar os negros 
ou só este em particular.
Em Portugal, José Sócrates foi eleito pela primei-

ra vez a 20 de Fevereiro de 2005 e começou desde 
essa data a vestir cada vez melhor e a governar cada 
vez pior. No entanto, uma vez que sucedeu a Pedro 
Santana Lopes, durante uns meses chegou mesmo a 
parecer um bom primeiro-ministro. Nos primeiros 
cinco minutos do mandato, o nome de José Sócrates 
não apareceu associado a qualquer escândalo. 
No futebol, num certo sentido a década foi domi-

nada por Portugal: José Mourinho emergiu como o 
melhor treinador da actualidade e Cristiano Ronaldo 
sagrou-se melhor jogador do mundo. Os portugue-
ses impõem-se cada vez mais no futebol mundial e 
cada vez menos na selecção nacional.
E, até agora, foi mais ou menos 

isto que se passou. Mas tenho es-
perança de que, nos 15 dias que lhe 
sobram, a década ainda consiga dar 
a volta por cima.

Ricardo Araújo Pereira
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a roupa das mulheres... a
que os homens não resistem! (2)

HORiZOnTAiS: 1. Rogador, Voo. 2. El, 
Ceres, PC. 3. Pop, Canície. 4. Trama, 
Anual. 5. Seis, Fido. 6. Estrupido. 7. Suei, 
Ousa. 8. Abacá, Ledor. 9. Garagem, ONU. 
10. Ag, Litão, Da. 11. Zen, Ocorreu. 
VERTiCAiS: 1. Repto, Sagaz. 2. Olor, Eu-
bage. 3. Passear. 4. AC, Metical. 5. Decair, 
Ágio. 6. Ora, Suo, Etc. 7. Rena, Pulmão. 8. 
Sínfise, Or. 9. Cuidado. 10. Opiado, Onde. 
11. Ocelo, Gruau.

O que eles detestam:
- Rendas, especialmen-

te vermelhas - Ai por 
amor de Deus, não se 
ponham já a dizer ‘eu 
não detesto nada rendas 
vermelhas, mas que raio 
de homens é que vocês 
entrevistaram, mas que 
raio de respostas, não co-
nheço um único homem 
que não goste de rendas 
vermelhas!” Pois bem: 
foi isto que os nossos 
cobaios responderam, e 
claro que haverá gente 
que absolutamente ado-
ra, idolatra e mataria por 
rendas vermelhas, mas os 
nossos cobaios detestam. 
Problema: não souberam 
explicar-nos porquê. Mas 
deve ter qualquer coisa a 
ver com o fantasma do 
lupanar. Se não sabem o 
que é um lupanar vão ver 
à diciopédia.

- Unhas vermelhas - Es-
pecialmente se também 
forem compridas. Gos-
tam de uma mulher sexy 
mas não ameaçadora, e 
as mulheres confundem 
frequentemente as duas 
coisas (ou eles é que as 
confundem e depois di-
zem que a culpa é nos-
sa).
- Lingerie com penas e 

coisas que fazem comi-
chão no nariz - Faz com 
que se sintam ridículos. 
No máximo, fitas de 
cetim para tirar e ven-
das. Algemas também 
odeiam, assusta-os. Es-
colha lingerie preta mas 
simples, que é sexy sem 
despertar fantasmas de 
lupanar (já foram à di-
ciopédia?).
- Calças harém - Acham 

ridículo, a não ser os 
homos, que adoram, e 
presume-se que também 
os sultões, não é. Quanto 
aos outros homens, tudo 
o que lhes pareça saco de 
batatas detestam. 
- Botas acima do joe-

lho - Também acham ri-
dículo, acham que estão 

a sair com um pescador 
de camarões à espera da 
maré em vez de alguém 
giro e sexy. Atenção que 
também não costumam 
achar graça àquelas bo-

tas ponteagudas, acham 
que se a coisa não correr 

bem lhes podemos dar 
com elas nos, enfim, tor-
nozelos. 
- Qualquer coisa não 

demasiado chamativa 
- Adoram uma mulher 

sexy, mas se for com ar 
de quem acabou de sair, 

pronto, esqueça o lupa-
nar, de quem acabou de 
sair de uma casa de alter-
ne, vão pensar que a mãe-
zinha deles tinha razão e 
que deviam era ter saído 
com a Patrícia Isabel, que 
é vizinha da mãezinha 
dele. Mas anime-se: isto 
quase nunca acontece 
porque a diferença entre 
aquilo que nós achamos 
casa de alterne e aquilo 
que eles acham, é enooo-
orme. Às vezes achamos 
que estamos com um ar 
verdadeiramente, enfim, 
anti-vizinha-da-mãezi-
nha, e eles acham que se 
está agradavelmente co-
medida. 
Basicamente, vista-se 

como se sentir conforta-
vel e sem tentar ser outra 
pessoa só para lhe agra-
dar: seja você mesma... 
na sua melhor versão. 
Depois olhe ao espelho, 
ponha-se no lugar dele 
e pergunte: Eu gostaria 
de sair com esta mulher? 
(Atenção que os espe-
lhos, como toda  a gente 
sabe, têm uma terrível 
propensão para respon-
der. És bela, minha rai-
nha, mas Branca-de-neve 
é mais bela ainda... )

Catarina Fonseca
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Dez anos que mudaram o mundo
2000

harry Potter: O primeiro livro da saga, Harry Potter 
e a Pedra Filosofal, da inglesa J. K. Rowling lançado 
em 1997, atinge 60 milhões de vendas. 
Primavera | Dot.com: Primeiro, a euforia (valoriza-
ções bolsistas de 100%, num só dia), depois, as falên-
cias das empresas de novas tecnologias e internet.
22 de Abril | Elian: O FBI participou no resgate dum 
menino cubano, de 6 anos, bandeira dos anticastristas 
de Miami. Elian Gonzalez regressou a Cuba, e influen-
ciou a política norte-americana. 
13 de Maio | Papa: João Paulo II visita Fátima, pela 
terceira vez.
26 de Junho | Genoma: Cientistas anunciam a des-
codificação de 97% dos 3 biliões de pares de unidades 
químicas do genoma humano. Levaram dez anos para 
o conseguir. 
25 de Julho | Concorde: A primeira vez que o avião 
mais conhecido do mundo caiu, ditou o seu fim. 109 
pessoas morreram, logo após a descolagem, em Go-
nesse, França.

12 de Agosto | Kursk: O submarino nuclear russo 
avariou-se no mar de Barents, e serviu de caixão de 
ferro a 118 tripulantes. 
31 de Agosto | A carta: Carlos Brito, histórico diri-
gente comunista, escreve a Álvaro Cunhal, pedindo a 
renovação no PCP. Foi o princípio da maior cisão entre 
dirigentes, após o XVI Congresso, em Dezembro. 
28 de setembro | Intifada 2: Ariel Sharon, líder do 
Likhud, passeia na esplanada das mesquitas, em Jeru-
salém, provocando uma nova fase do conflito israelo-
palestiniano. 
5 de Outubro | Underground: O fim da Jugoslávia 
já estava em marcha, mas a deposição de Slobodan 
Milosevic, após uma fraude eleitoral, tornou tudo mais 
rápido. 
30 de Novembro | Vacas Loucas: O número de mor-
tos, em Inglaterra, com a variante humana da doença 
de Creutzfeld-Jacobs atinge sete dezenas. Espalha-se o 
medo da carne bovina. 
12 de Dezembro | Eleição: O 43º Presidente dos EUA 
foi o mais difícil de eleger. George W. Bush, filho de 
um ex-Presidente republicano, perdeu para Al Gore 
(democrata), no voto popular, no dia 8 de Novembro. 
Mas o Supremo Tribunal da Flórida e, mais tarde, o 
próprio Supreme Court do país confirmariam a sua vi-
tória, no colégio eleitoral.

2001
6 de Fevereiro | Israel: O «falcão» Ariel Sharon ven-
ce as eleições legislativas, derrotando o trabalhista 
Ehud Barak.
5 de Março | Entre-os-Rios: A velha ponte Hintze Ri-
beiro, sobre o Douro, ruiu, levando consigo as vidas de 
59 pessoas. O ministro Jorge Coelho demitiu-se. Era o 
princípio do fim de Guterres. 
28 de Abril | Espaço: O norte-americano Dennis Tito 
torna-se no primeiro turista espacial. 
18 de Maio | Campeão: O Boavista vence o campeo-
nato nacional de futebol, pela primeira vez, sob o co-
mando de Jaime Pacheco.
19 a 21 de Julho | Antiglobalização: A cimeira do 
G8, em Génova, Itália, foi o corolário do movimento 
«Um outro mundo é possível», ao juntar 150 mil pes-
soas em protesto contra a reunião dos mais ricos.
23 de Julho | Quioto: É assinado o compromisso para 
a redução de emissões de gases com efeito de estufa. 
Os EUA ficam de fora. 
11 de Agosto | Massacre: Seis portugueses são atraí-

dos a Fortaleza, no Brasil, e assassinados por um com-
patriota, Luís Miguel Guerreiro.
9/11: Quatro aviões foram desviados, nos EUA. Dois 
deles embatem contra as torres gémeas do World Trade 
Center, no coração da ilha de Manhattan, Nova Iorque. 
Um terceiro atinge o Pentágono, em Washington. Ba-
lanço: 3 mil mortos. Em Outubro, George W. Bush in-
vade o Afeganistão, em busca dos autores do atentado, 
a Al Qaeda, de Osama Bin Laden. O mundo mudou.
23 de Outubro | IRA: O Exército Republicano Irlan-
dês anuncia que vai entregar as suas armas. 
9 de Novembro | Globalização: A China é admitida 
na Organização Mundial do Comércio, na cimeira do 
Qatar.
2 de Dezembro | Enron: Pré-história da crise: a gi-
gante norte-americana Enron abre falência, tendo-se 
descoberto a sua participação numa enorme fraude fi-
nanceira. 
16 de Dezembro | O pântano: Depois de uma derrota 
impensável nas autárquicas (o PS perde Lisboa, Porto, 
Coimbra e Sintra, entre outras), António Guterres pede 
a demissão.
Luís Figo: Eleito o melhor jogador de futebol do mun-
do, pela FIFA.

2002
2 de Janeiro | Euro: No dia a seguir à passagem de 
ano, os multibancos foram alvo de uma romaria. As 
novas notas da divisa europeia, e as contas de cabeça 
associadas, para converter escudos em euros, que en-
traram na vida europeia.
10 de Janeiro | Guantánamo: Os primeiros presos 
da Al-Qaeda e do regime talibã  são enviados para o 
centro de detenção especial dos EUA de Guantánamo, 
em Cuba.
22 de Fevereiro | savimbi: O histórico líder da UNI-
TA é emboscado e morto pelo Exército angolano. Dias 
mais tarde, é decretado o cessar-fogo, acabando uma 
guerra civil que durara 28 anos.
22 de Abril | Le Pen: O líder da extrema-direita fran-
cesa chega à segunda volta das Presidenciais, ultrapas-
sando o socialista Lionel Jospin. Jacques Chirac ga-
nharia a eleição, com uns simbólicos 88% dos votos.
20 de Maio | Timor: Cerimónia da declaração de in-
dependência do mais novo país do mundo. 
14 de Junho | Mundial: Portugal despede-se, no meio 
de grande controvérsia, do Mundial da Coreia-Japão, 
com uma derrota frente à Coreia do Sul. João Pinto 
agride o árbitro.
21 de Julho | F1: Michael Schumacher consegue a 
proeza de ser o virtual campeão do mundo de Fórmula 
1 no 11.º grande prémio, na pista francesa de Magny-
Cours. Schumi, pentacampeão, igualava o recorde do 
argentino Juan Manuel Fangio, que acabaria por pul-
verizar com as vitórias em 2003 e 2004.
22 de Julho | Benfica: Luís Filipe Vieira torna-se o 
33º presidente do Benfica.
Julho | A2: Conclusão dos 62 km finais da auto-estra-
da entre Lisboa e o Algarve.
12 de Outubro | Atentado: Um carro-bomba explode 
na zona de diversão nocturna da ilha indonésia de Bali, 
matando 202 pessoas e ferindo várias centenas.
23 a 26 Outubro | Chechénia: Rebeldes chechenos 
fazem 763 reféns no teatro Dubrovska em Moscovo. 
Militares russos lançam gás e matam 116 reféns.
27 de Outubro | Lula: Luís Inácio (Lula) da Silva é 
eleito Presidente do Brasil, após três tentativas frus-
tradas.

14 de Novembro | China: Hu Jintao é eleito secretá-
rio-geral do Partido Comunista chinês, no XVI Con-
gresso, em Pequim. Substitui Jiang Zemin.

2003
1 de Fevereiro | Columbia: Vaivém norte-americano 
Columbia explode, matando os sete astronautas. 
19 de Março | Guerra: A base das Lajes, na ilha Ter-
ceira, Açores, recebe os líderes dos EUA, George W. 
Bush, do Reino Unido, Tony Blair, e de Espanha, José 
Maria Aznar (Durão Barroso é o anfitrião), a três dias 
do início da invasão do Iraque. Saddam Hussein será 
capturado a 13 de Dezembro, julgado e condenado à 
morte. 
24 de Março | Oscars: O cineasta norte-americano 
Michael Moore vence o prémio para melhor docu-
mentário (Bowling for Columbine) e faz um discurso 
anti-guerra e anti-Bush que lhe merece palmas e vaias 
da assistência.
16 de Abril | Europa: Dez novos países aderem à 
União Europeia, que assim passa a ser uma união de 
25 estados, integrando boa parte das novas democra-
cias do Leste europeu. 
21 de Maio | Casa Pia: O deputado e dirigente socia-
lista Paulo Pedroso fica em prisão preventiva, depois 
de interrogado pelo juiz Rui Teixeira (que já decreta-
ra a prisão preventiva de Carlos Cruz), no âmbito do 
processo Casa Pia. Este acto foi considerado um «erro 
grosseiro», anos mais tarde.
21 de Maio | UEFA: Porto ganha a Taça UEFA, derro-
tando por 3-2 o Celtic de Glasgow, em Sevilha.
27 de Julho | Incêndios: Uma das maiores vagas de 
calor de que há memória provoca uma onda de incên-
dios que consomem cerca de 300 mil hectares de flo-
resta e provocam a morte de 18 pessoas.
19 de Agosto | Atentado: Sérgio Vieira de Mello é um 
dos 24 mortos, num atentado bombista contra a sede 
da ONU, em Bagdade.
7 de Outubro | Terminator: O actor de origem aus-
tríaca Arnold Schwarzenegger é eleito governador da 
Califórnia, pelo Partido Republicano.
blogues: Surge, em Portugal, a maioria dos blogues 
políticos, em linha com o boom mundial que se ve-
rifica (de poucos milhares, em 2000, a blogoesfera é 
agora composta por 4 milhões de páginas).

2004
14 de Março | Zapatero: Três dias depois dos aten-
tados de Atocha, em Madrid (11/3), o PSOE, liderado 
por José Luís Zapatero, vence as eleições legislativas 
espanholas. 
30 de Abril | Abu Gharib: São reveladas pela impren-
sa norte-americana e britânica fotos de maus-tratos e 
violência sobre prisioneiros iraquianos, cometidos por 
militares aliados.
26 de Maio | Campeões: O Porto vence o Mónaco, 
por 3-0, na final da Liga dos Campeões, disputada na 
cidade alemã de Gelsenkierschen. José Mourinho qua-
se não festeja. Está de saída para o Chelsea, de Ingla-
terra, onde se torna um dos três treinadores mais bem 
pagos do mundo.
28 de Maio | Rock in Rio: Primeira edição do festival, 
em Lisboa.
3 de Junho | Equador: Miguel Sousa Tavares lança 
o seu romance, Equador. Venderia quase meio milhão 
de exemplares.
12 de Junho | Euro 2004: Cerimónia de abertura do 
Euro 2004, no Estádio do Dragão. Portugal começou 
a sua melhor prestação de sempre numa prova interna-
cional de futebol. Acabou a perder com a Grécia mas 
ficou em segundo lugar.
22 de Junho | Ikea: É inaugurada, em Portugal, a pri-
meira loja da cadeia sueca de mobiliário, em Alfragi-
de, Amadora.
17 de Julho | Novo Governo: O Governo liderado por 
Pedro Santana Lopes foi curto. Dissolvido em Dezem-
bro, pelo Presidente Jorge Sampaio, o Executivo tinha 
tomado posse numa tórrida tarde de Verão, após a sa-
ída de Durão Barroso para a liderança da Comissão 
Europeia.
1 a 3 de setembro | beslan: Rebeldes chechenos fa-
zem 1 200 reféns, numa escola da cidade russa de Bes-
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lan. O desfecho foi trágico, após intervenção militar de 
Moscovo: 340 mortos.
13 de setembro | Madonna: Primeiro concerto da 
estrela pop em Portugal, no Pavilhão Atlântico, em 
Lisboa.
11 de Novembro | Arafat: Morre, em Paris, o Presi-
dente da Autoridade Palestiniana, e histórico fundador 
da OLP, Yasser Arafat.
22 de Novembro | barroso: Toma posse a Comissão 
Europeia, presidida pelo ex-primeiro-ministro portu-
guês Durão Barroso.
Dezembro | Eles falam, falam: Estreia, em DVD, da 
1ª série protagonizada pelos quatro jovens humoristas 
José Diogo Quintela, Miguel Góis, Ricardo Araújo Pe-
reira e Tiago Dores e exibida pela SIC Radical. Chega 
ao primeiro lugar das vendas. É o início do fenómeno 
Gato Fedorento.
26 de Dezembro | Tsunami: Um sismo no oceano 
Índico provocou um tsunami gigante que atingiu a 
Tailândia, o Sri Lanka e a costa oriental africana. Pro-
vocou 225 mil mortos e arrasou cidades e povoações 
costeiras.
27 de Dezembro | TVI: Marcelo Rebelo de Sousa 
abandonou os comentários de domingo na TVI, acu-
sando o Governo liderado por Santana Lopes de pres-
sões sobre a administração da Media Capital.
2005
20 de Fevereiro | Maioria: O PS conquista a sua pri-
meira maioria absoluta, com 45,05%. José Sócrates é 
o novo primeiro-ministro.
24 de Abril | Papa: Depois da morte de João Paulo II 
(2/4), o cardeal alemão Joseph Ratzinger é eleito Papa 
Bento XVI.
24 de Junho | Irão: Mahmoud Ahmadinejad, ex-au-
tarca de Teerão, ganha as presidenciais, no Irão, com 
62% dos votos.
7 de Julho | Atentado: Depois de Nova Iorque, Bali e 
Madrid, é a vez de Londres sofrer um atentado terro-
rista que provoca 52 mortos e 700 feridos.
24 de Julho | Recorde: O ciclista norte-americano 
Lance Armstrong ganha o 7º Tour de France conse-
cutivo.
25 a 30 de Agosto | Katrina: O furacão Katrina assola 
o Sul dos Estados Unidos, sobretudo o estado da Lui-
siana, provocando o caos em Nova Orleães. Balanço: 
mais de mil mortos e milhões de desalojados, além de 
muitas críticas à ineficiência das operações de salva-
mento.
2 de Outubro | Terramoto: Sismo de magnitude 7,6 
mata 80 mil pessoas e deixa 4 milhões de desalojados 
na região de Caxemira, controlada pelo Paquistão.
10 de Outubro | Merkel: Eleição de Angela Merkel, 
da coligação democrata-cristã CDU, a primeira mu-
lher chanceler da história da Alemanha.
27 de Outubro | Racaille: Revolta nos subúrbios das 
principais cidades, em França, depois de dois jovens 
terem sido mortos pela polícia, em Paris.
Google: O agregador, criado em 1998 pelos jovens 
Larry Page e Sergey Brin compra o YouTube e factura 
6,138 mil milhões de dólares no ano de 2005. É o nas-
cimento de um «império» na internet.

2006
5 de Janeiro | Israel: O primeiro-ministro Ariel Sha-
ron sofre um AVC e é substituído por Ehud Olmert, 
também do novo partido Kadima, no momento em que 
se adivinhavam progressos, nos planos de paz para o 
Médio Oriente.

22 de Janeiro | Cavaco: 
O ex-primeiro-ministro 
venceu as Presiden-
ciais na primeira volta, 
com 50,5% dos votos, 
tornando-se no primeiro 
Presidente eleito da área 
do centro-direita. 
4 de Fevereiro | Ma-
omé: Um jornal dina-
marquês publica uma 
série de caricaturas de 

Maomé, o que provoca reacções violentas de secto-

res radicais islâmicos. Embaixadas da Dinamarca são 
atacadas.
15 de Março | Morangos: Esta série juvenil da TVI al-
cança o topo das audiências. No ar desde 30 de Agosto 
de 2003, Morangos com Açúcar lança algumas jovens 
estrelas televisivas e recebe o prémio Personalidade de 
Marketing do ano.
12 de Julho | Líbano: O movimento xiita Hezbollah 
sequestra dois soldados israelitas, o que motiva uma 
reacção militar de Telavive. O conflito durou 34 dias 
e provocou a morte de 1 200 pessoas, a maioria civis 
libaneses.
21 de Maio | Jugoslávia: Morre Slobodan Milosevic, 
de ataque cardíaco, na sua cela do Tribunal Penal In-
ternacional, em Haia (11 Março). Montenegro declara 
a independência da Sérvia.
8 de Julho | Mundial: Na Alemanha, a selecção por-
tuguesa de futebol conquista o quarto lugar, depois de 
perder (1-3) com a selecção anfitriã, no jogo para a 
medalha de bronze.
24 de Agosto | Plutão: A União Astronómica Interna-
cional reclassifica Plutão como um «planeta-anão».
31 de Agosto | Darfur: Os combates intensificam-se, 
nesta região do Sul do Sudão, e o Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas aprova o envio para a área de 
uma força de manutenção da paz de 20 mil homens. 
O regime do Sudão rejeita a ajuda.
14 de Dezembro | ONU: Ban Ki-moon, sul-coreano, 
é eleito secretário-geral da ONU, substituindo Kofi 
Annan, do Gana.

2007
27 de Fevereiro | Aborto: Em Portugal, o «sim» ob-
tém 59,25% dos votos no referendo sobre a despenali-
zação da interrupção voluntária da gravidez, por opção 
da mulher, até às 10 semanas.
18 de Abril | VirginiaTech: Cho Seung-Hui armou-se 
e foi para a escola. No campus da Universidade, assas-
sinou 33 pessoas. Enquanto matava, enviava vídeos e 
fotos para o YouTube.
3 de Maio | Maddie: Uma menina inglesa, de 3 anos, 
Madeleine McCann, desaparece do aldeamento onde 
passava férias com os pais e dois irmãos, na Praia da 
Luz, Algarve. O caso nunca foi resolvido.
6 de Maio | França: Nicholas Sarkozy, candidato do 
centro-direita, vence as Presidenciais. 
25 de Junho | Museu: Abertura do Museu Berardo, 
no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. 
27 de Julho | New Labour: Demissão de Tony Blair 
(10 Maio), após dez anos à frente do nº 10 de Downing 
Street. É substituído por Gordon Brown.
27 de Agosto | Campeão: Nélson Évora, campeão do 
mundo de triplo salto, em Osaca com 17,74 m.
12 de Outubro | Nobel: Al Gore, ex-vice-Presidente 
dos EUA, vence o Nobel da Paz, em conjunto com o 
Painel Intergovernamental da ONU para as Alterações 
Climáticas. 
26 de setembro | birmânia: Ordem dos generais para 
reprimir as manifestações que duram desde Agosto, no 
que começou por ser um protesto contra o aumento 
dos combustíveis. O fotojornalista japonês Kenji Na-
gai foi abatido à queima-roupa. 
13 de Dezembro | Lisboa: Presidência portuguesa 
consegue acordo constitucional: Tratado de Lisboa é 
assinado no Mosteiro dos Jerónimos.
27 Dezembro | Paquistão: Benazir Bhutto, ex-pri-
meira-ministra, é assassinada, em plena campanha 
eleitoral, em Rawlpindi 

2008
2 de Fevereiro | Casamento: O Presidente francês 
Nicholas Sarkozy e a modelo e cantora Carla Bruni 
casam-se.
19 de Fevereiro | Cuba: Fidel Castro renuncia à Pre-
sidência cubana, após 49 anos à frente do regime. O 
seu irmão, Raul, de 76 anos, substitui-o e inicia um 
processo de reformas.
12 Fevereiro | TV: Fim da greve dos argumentistas, 
nos EUA, que durava desde 5 de Novembro e custou 
à indústria do entretenimento mais de 2 mil milhões 
de dólares.
2 de Março | Rússia: Baralhar e voltar a dar: o Presi-

dente Putine candidata-se a primeiro-ministro, por não 
poder concorrer a novo mandato e deixa na Presidên-
cia um fiel, Dmitri Medvedev.
8 de Março | Manif: Os professores saem à rua contra 
o estatuto da carreira e a avaliação. Cerca de 150 mil 
pessoas enchem o Terreiro do Paço.
29 Março | Zimbabué: Presidenciais no Zimbabué. 
Robert Mugabe enfrenta o líder da oposição, Morgan 
Tsvangirai. A inflação ultrapassa 100.000% 
12 de Maio | sismo: Terramoto de 7,9 de magnitude 
em Sichuam, China, mata 68 mil pessoas. 
30 de Maio | sorry...: Amy Winehouse era a estrela da 
noite, no Rock in Rio Lisboa, mas o seu concerto foi 
interrompido por incapacidade da cantora britânica.
30 de Julho | Magalhães: É apresentado o primeiro 
computador portátil produzido em Portugal. O Maga-
lhães destina-se a crianças entre os 6 e os 10 anos.

8 de Agosto | Jogos Olímpicos: Assistem 840 milhões 
de telespectadores, no mundo inteiro.
7 de Outubro | Crise: A bolsa de valores de Wall Stre-
et, EUA, regista a pior semana da sua história, com 
perdas acumuladas de 18%, as maiores em 112 anos. 
É oficial: a crise veio para ficar.
2 de Novembro | bPN: Governo anuncia a nacionali-
zação do Banco Português de Negócios, sob suspeita 
de uma enorme fraude praticada ao longo dos anos pe-
los accionistas.
5 de Novembro | Obama: O candidato democrata Ba-
rack Obama vence as Presidenciais americanas. É o 
primeiro afro-americano a ocupar a Casa Branca.

2009
9 de Janeiro | Gaza: A alta comissária das Nações 
Unidas para os direitos humanos, Navi Pillay, conside-
ra que Israel pode ter cometido «crimes de guerra», na 
sua intervenção na Faixa de Gaza, iniciada em 27 de 
Dezembro de 2008. Em duas semanas, 780 palestinia-
nos morreram, dos quais 250 eram crianças.
23 de Janeiro | Freeport: Tio de José Sócrates afirma 
ao semanário Sol que pediu ao sobrinho que se encon-
trasse com Charles Smith. Regressa, com estrondo, o 
caso do outlet de Alcochete.
4 de Maio | Gripe A: Primeiro caso confirmado, em 
Portugal, da nova variante da gripe suína, H1N1.
31 de Maio | Acidente: Um avião da Air France AF 
cai no Atlântico, quando se dirigia do Rio de Janeiro 
para Paris (voo 447). Levava 228 pessoas.
24 de Junho | Thriller: O cantor norte-americano Mi-
chael Jackson morre, em Los Angeles, aos 50 anos.
11 de Junho | CR9: Cristiano Ronaldo sai do Man-
chester United e vai para o Real Madrid, a transferên-
cia mais cara de sempre de um futebolista: 96 milhões 
de euros. 
27 de setembro | Reeleitos, mas...: Durão Barroso 
mantém-se à frente da Comissão Europeia, mas com 
poderes e protagonismo reduzidos pela existência 
do novo Presidente da União, Von Rompuy (dia 16). 
Também José Sócrates é reeleito, em Portugal, mas 
perde a maioria absoluta.
7 de Novembro | Escutas: Em Agosto foi o sillygate, 
com Belém a queixar-se, em surdina, de estar sob vi-
gilância de São Bento. Um assessor do Presidente saiu 
de cena, mas regressou, pouco depois. Surge o caso 
Face Oculta, envolvendo escutas de conversas entre 
Sócrates e Armando Vara.
3 de Dezembro | Redes sociais: O Twitter ultrapas-
sou os 50 milhões de utilizadores e o Facebook chegou 
aos 350 milhões. É o ano das novas redes.

Dez anos que mudaram o mundo
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