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Quando se perder a memória...

A

história corre o risco de se repetir. O alvoroço humano ocasionado pela recente catástrofe no Haiti,
cujo histórico apresentamos em larga
descrição noutras páginas desta edição, tem reunido gente, organismos
e governos de praticamente todo o
mundo. Confirmando que ninguém
poderá ficar indiferente ao dramatismo da situação, de que as imagens
televisivas e dos jornais nos mostram fiel reprodução. Por isso, como
uma vaga de fundo, gente de todos
os credos e cores, levantou-se espontaneamente na angariação de fundos
e reunindo alimentos, medicamentos
e todo o tipo de artigos de primeira
necessidade. A indispensável e caritativa solidariedade humana. Equipas médicas e de salvamento foram

rapidamente deslocadas para o local,
improvisando hospitais e postos de
socorros. Como disse o Marquês de
Pombal em 1755 “trate-se dos vivos
e enterrem-se os mortos”. Porque há
urgência em impedir a evolução de
epidemias. O esforço a desenvolver
é quase sobre-humano, tal a desolação a perder de vista. Na periferia
da capital os estragos são de menor
importância considerando o tipo de
habitação da população.
Os “bidonvilles” — que logicamente não terão causado muitas vítimas, rapidamente tomarão a forma
anterior. Foi sobretudo na capital,
nos edifícios construídos com pedra
e cimento, que o desastre assumiu
enormes proporções. E foi para lá,
Continuação na página 2

Haiti— a
Hispaniola. O drama

Mosti Mondiale 2000
1 octobre 2008
A Voz de Portugal

Aberto todos os dias das 10h30 às 22h30
Especiais do dia até às 17h

E NCOMENDAS PARA FORA
F RANGO I NTEIRO $10 ( SÓ

PARA FORA )

DOIS RESTAURANTES PARA MELHOR VOS SERVIR

65 JARRY E. - T. 514.385.9290 e 1851 ONTARIO E.- T. 514.563.1211

Serviço de análise do seu vinho
Vendem-se
GRAPOLO
barris novos,
D’ORO
importados de Portugal,

escolha entre

2 pratos de carne e 1 de peixe
por apenas 9.75 ou 10.75 por prato
Inclui sopa, café e sobremesa

Ver Páginas 8 e 9

Mosti Mondiale 2000

35 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

39

cada

20 LITROS

em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTi
MONDiALE É PORqUE NÃO É MOSTi MONDiALE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831
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À procura da eterna juventude

AGENDA COMUNITÁRIA
Festa dos namorados

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a festa dos namorados
no sábado 13 de Fevereiro pelas 19h00 na sua sede com uma ementa
especial. Para mais informações ou reservas 514-982-0688.

ANA MOURA em Montreal

Ana Moura estará em Montreal no dia 27 de Fevereiro de 2010,
às 20h00, no Centre Pierre-Péladeau, para o espectáculo de
encerramento do Festival Montréal en Lumières.
Para informações e bilhetes: Réseau Admission 514-790-1245

Danças e Bailinhos

Danças e Bailinhos de Carnaval da Ilha Terceira da Sociedade Recreativa do Raminho, nos dias 13,14,15 e 16 de Fevereiro. A Junta de
Freguesia do Raminho pretende levar até vós a nossa cultura, divertimento e informação que acontecerá nestes dias nesta Ilha. Por isso,
gostariamos de poder contar de novo convosco na nossa companhia
nestes dias em www.raminho.org. Pedimos também que mandem as
vossas mensagens para o nosso email: jframinho@gmail.com e assim
divulgaremos às pessoas presentes as vossas felicitações.

São Valentim

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que as actividades para a 3ª idade recomeçam dia 11 de Fevereiro pelas 14h15
com a celebração do “S. Valentim”. Haverá um lanche durante a tarde
para o qual solicitamos a vossa contribuição. Se tem mais de 55 anos
venha conviver com este simpático grupo de jovens da terceira idade.
Para mais informações contactar: 514-842-8045

Associação Portuguesa do Canadá
Jantar e Baile de Carnaval, dia 13 de Fevereiro, pelas 19h. Dança e
Marchas Carnavalesas, grupo surpresa vindo de fora, desfile de travestis e muito mais. Animação musical José Sousa.
Para Resevas: Virgilio Santos: 514-928-3681 ou APC: 514-844-2269

Blog informativo

Embaixada de Portugal em Otava comunica que criou um Blog informativo, disponível ao público desde imediato, através do endereço:
http://embportugalotava.blogspot.com. É com grato prazer que lança
este projecto, o qual espera ver crescer com a colaboração da Comunidade Portuguesa no Canadá.

Programa “Portugal no Coração”

O referido programa visa levar a Portugal os cidadãos Portugueses com
idade igual ou superior a 65 anos que não tenham visitado o País há
mais de 20 anos e que se encontrem numa situação de carência de recursos. Todos os encargos serão suportados pela Direcção – Geral dos
Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. Para se candidatar o
interessado deve preencher o respectivo formulário de candidatura, que
deverá ser entregue neste Consulado – Geral até 26 de Março de 2010
para a edição de Maio de 2010 e até 9 de Julho de 2010 para a edição de
Outubro de 2010. Tanto o formulário de candidatura como os respectivos
regulamentos encontram-se disponíveis neste Consulado – Geral.

pensamento da semana
“A mudança é uma oportunidade que a Vida lhe dá de corrigir, hoje, as
escolhas menos boas que fez ontem. Por isso, não receie a mudança.
Acolha-a com gratidão e entusiasmo. Ela é a maior dádiva da manifestação de toda a generosidade da própria Vida.”
Frases usadas nas palestras de José Micard Teixeira

notícia de Última hora

Apresentamos David Pacheco, natural da Ribeira
Grande, São Miguel, que criou o coquetel oficial do
Bar Les Voyageurs, do Hotel Fairmont Le Reine Elizabeth , em Montreal, para o Festival Montréal en Lumières, chamado “L’arc en ciel portugais” (o arcoíris português).
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C

omo travar o envelhecimento? Essa é a questão que o Dr. Sanjay Gupta, formado em Biomedicina e Neurocirurgia nos Estados Unidos, tenta
encontrar resposta, e adverte: “Se colocarmos em
prática algumas regras básicas, como por exemplo
comer menos e melhor (que nos dá anos de vida adicionais), ou praticar uma actividade, todos os dias
vamos recolher benefícios. Queremos viver mais mas
também queremos uma mente sã e um coração funcional. Se nos fosse dado escolher, a maioria de nós
iria preferir viver como uma lâmpada incandescente
– a brilhar ao máximo até ao momento em que se
apaga. O ideal seria vivermos a vida com o corpo de
um jovem”.
O autor de “A Fonte da Juventude”, afirma que a
chave para travar o envelhecimento está na prevenção de doenças que são debilitantes numa fase mais
avançada da nossa vida. Todavia, a maior parte de
nós, não desejaria prolongar a vida se esse tempo adicional no planeta fosse desprovido de uma certa qualidade de vida. Por isso, seja praticar treino cardiovascular, de forma a reduzir a probabilidade de sofrer
um ataque cardíaco, ou optar por uma dieta alimentar
equilibrada, a palavra chave é prevenção. Dito isto
o futuro parece promissor. Os investigadores prevêem que as células estaminais possam um dia prevenir
doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson.
Mas apesar do frenesim nos laboratórios de todo o
mundo, ainda não encontraram a cura mágica.
Não há falta de livros a prometer a eterna juventude com as mais variadas sugestões. Alguns autores,
por exemplo, apelam à toma de suplementos de vitaminas mas, segundo a opinião deste neurocirurgião,
“não há provas científicas de que façam bem à saúde.
Além disso, as pessoas que tomam estes suplementos
tendem a fazer uma alimentação menos saudável”.

E acrescenta, “estamos no lugar do condutor no que
respeita a controlar a saúde. Um caminho que nem
sempre será fácil, mas que não passa pela injecção
ilegal de células estaminais ou pela promessa da
criogenia (manter cadáveres congelados anos a fio
para os ressuscitar um dia)- e também não acredito
que se devem gastar centenas de dólares em suplementos ou para se conformar com o destino da sua
genética”.
A pergunta que se coloca é: o que podemos fazer
para alterar a nossa esperança de vida? A resposta é
curta: muita coisa. Não fazemos ideia daquilo que o
nosso corpo e mente são capazes de fazer por nós. É
uma questão de bom senso, a começar por uma alimentação equilibrada rica em frutas, legumes e hidratos de carbono não refinados e um estilo de vida
saudável. Existem benefícios para a saúde que podem ser encontrados em lugares improváveis. Como
por exemplo, se pretende reduzir o risco de Alzheimer, desafie a sua mente. Leia livros, faça jogos de
palavras, jogue às cartas. Aprender é um exercício
mental que muda a forma, tamanho e quantidade de
neurónios do nosso cérebro. Melhor ainda é encontrar desafios diferentes todos os dias.
Praticar o optimismo pode ajudar-nos a ter uma
vida mais longa. Passar alguns minutos, todos os
dias, a relaxar ou a meditar. Durante o período de
meditação, algumas inspirações profundas ou cenários agradáveis que podemos criar na nossa mente
podem fazer maravilhas ao nosso bem-estar. É um
sentimento divinamente agradável... Deixar a mente
vaguear várias vezes ao dia. Evitar o stress e, porque
não, perguntar-se: quão velho seria eu se não soubesse a idade que tinha?

Augusto Machado
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também, que se deslocaram as maiores atenções.
Mas uma vez mais se constata, porém, como sob
a capa da generosidade humana, se alastram oportunismos de grupos e seitas, como se verificou na
mediatizada aterragem do jacto de John Travolta, ostentando os símbolos da chamada Igreja da
Cientologia nas embalagens dos produtos transportados, bem como nos equipamentos da tripulação. Como também, certa personalidade haitiana,
residente em Montreal e frequentadora dos círculos culturais, tem a circular na net um diaporama,
bastante bem feito, onde atribuiu o desastre a uma
evocação de Jeová...
Apenas como nota curiosa e histórica, é a cruz de
Cristo que sobressai, erguendo-se por entre os escombros da Sé de Port-au-Prince…
Não tem sido fácil a actuação das equipas de salvamento no terreno, devido à desastrosa organização— improvisada e sem coordenação— dos governantes do país. As desordens dos habitantes que
se transformam em saques com violência, são uma
consequência da fraqueza e da incapacidade notória
na direcção das operações. Enquanto os países envolvidos não decidirem de ultrapassar o receio de
serem vistos como ocupantes e tomarem as rédeas
da necessária e urgente coordinação, corre-se o risco
de abandono dos participantes, frustrados pela inutilidade das energias despendidas. A menos que…
A menos que, seja essa a intenção.
Os fundos adquiridos pelas concertadas acções de
angariação mundiais, são consideráveis. E tentado-
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Breves
2009 dominado
por ‘Amália Hoje’
“Amália Hoje” foi o álbum
mais vendido no ano passado, logo seguido pelos discos de Tony Carreira e Rita
Guerra, revelou a Associação Fonográfica Portuguesa
(AFP). Sem revelar números efectivos, a AFP divulgou a lista dos 50 álbuns
mais vendidos, em que se
incluem sete discos de autores portugueses entre os
dez primeiros lugares. Para
além de “Amália Hoje” no
topo da lista, “O homem que
eu sou” de Tony Carreira foi
o 2º álbum mais vendido e o
3º o acústico de Rita Guerra. Entre os dez primeiros
estão nomes como os U2
(4º), Deolinda (5º), Rodrigo
Leão (6º) ou Mariza (7º).

100 dias de Governo
A
poucos dias do debate do Orçamento do Estado (OE), onde o
Executivo PS conseguiu acordos com
a oposição, alguém se lembra dos ataques à maioria relativa?
Com oito novos ministros, mas sem a
maioria dos últimos quatro anos, José
Sócrates partiu para a nova legislatu-

empresarial do Estado e empresas privadas, entrasse no debate. Minoria insuficiente. Já no fim de Novembro, a
minoria socialista foi insuficiente para
evitar a aprovação de diplomas da oposição com medidas “anticrise”, nomeadamente o projecto de lei do CDS-PP
para adiar para Janeiro de 2011 a entra-

ra com a promessa de assumir “plenamente” o diálogo político como “um
valor”. Contudo, escassos dias depois
de tomar posse, o novo executivo enfrentou a sua primeira ‘batalha’ parlamentar: o debate do programa do XVIII
Governo Constitucional. Ao longo de
mais de dez horas, o primeiro-ministro
avisou que, segundo a Constituição,
quem governa é o Governo, mas não
evitou que o caso “Face Oculta”, que
investiga alegados casos de corrupção
relacionados com empresas do sector

da em vigor do Código Contributivo e
um projecto do PSD para extinguir o
Pagamento Especial por Conta.
Aproveitando a tradicional mensagem
de Natal para retomar a “esperança” e
a “solidariedade”, Sócrates entrou em
2010 com vontade de dialogar. Esta disponibilidade foi posta à prova ao longo
de várias reuniões com a oposição para
negociar o OE, que culminaram com o
anúncio do PSD e do CDS-PP que se
iriam abster na votação, garantindo, assim, a viabilização do documento.

Abram alas
para o iPad
A Apple desvendou o mistério: a sua última criação é
mesmo um PC tablet e cha-

ma-se iPad. “Melhor que
um telefone, melhor que
um portátil”, disse o presidente da empresa, Steve
Jobs, enquanto apresentava algumas aplicações,
como o leitor online assente na base iBooks, que funciona com os livros como
o iTunes para a música. O
iPad tem um ecrã de 9,7
polegadas, pesa cerca de
680 gramas e ronda os 1,3
centímetros de espessura.
A bateria tem uma autonomia de dez horas.
Docentes chamados
ao protesto de sexta
O secretário geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário
Nogueira, realçou a importância de os professores se
juntarem à manifestação
nacional de trabalhadores da Função Pública na
sexta-feira, em Lisboa. Os
protestos são contra o congelamento salarial. Mário
Nogueira falava sábado à
noite, depois do plenário de
professores em Vila Real,
um encontro de vários que
têm como objectivo debater
alguns aspectos da carreira docente. Segundo o
dirigente sindical, um dos
aspectos mais negativos do
actual modelo de avaliação
é o regime da gestão das
escolas, demasiado centrado na figura do director. Sobre o acordo de princípios
assinado com a ministra da
Educação, Isabel Alçada, o
sindicalista referiu que ainda não o recebeu.
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Açorianas comemoram
o Dia das Amigas...

2

8 de Janeiro, um pouco por todas as ilhas dos Açores comemorou-se o dia das amigas, no entanto,
com maior incidência de festejos na ilha de São Miguel. À semelhança do dia de amigos, assinalado na
passada quinta-feira, não tem dia certo no ano. O dia
das amigas depende da data do Carnaval, e festeja-se
sempre numa quinta-feira.
A tradição é açoriana, no entanto, os mass média
nacionais já não dispensam mostrar os festejos das
mulheres no dia em que o sexo feminino está em primeiro lugar.
Restaurantes e casas de diversão nocturna enchemse com os grandes grupos de amigas que assinala este
dia, por vezes, com excessos de diversa ordem.
A tradição é vivida em quase todas as ilhas dos Açores, mas começa também a ter alguma influência no
âmbito nacional.
De acordo com a tradição trata-se de um dia hilariante em que a partir de certa hora só se vêm mulheres nas ruas, onde as amigas trocam entre si pequenas prendas, trocam mensagens e jantam ou almoçam
fora e depois vão até a um pub ou discoteca para se
divertirem e aliviarem o dia-a-dia comum. Há uns
anos a esta parte à tradição dos festejos adicionou-se
o striptease masculino.
O Dia de Amigas é a única noite do ano em que os
homens habituados à boa vida nocturna se retraem
de sair, porque sabem que fora de casa vão encontrar
centenas de mulheres que se apropriam de restaurantes, bares e discotecas para festejar a sua amizade.
Os espectáculos de striptease, as amigas de forma
mais ou menos tímida, surgem aos gritos, em estado mais ou menos eufórico, independentemente de
serem casadas, solteiras, jovens ou mais velhas. É
comum na noite de hoje os próprios companheiros
ficam por casa a tomar conta dos filhos e a tratar das

ONU quer alimentar
dois milhões

A

Organização das Nações Unidas
(ONU) começou o seu Programa
Alimentar Mundial em Port-au-Prince,
com o objectivo de alimentar dois milhões de pessoas. Segundo a estação
televisiva BBC, só as mulheres estão
autorizadas a entrar nos 16 centros de
distribuição fixos na capital do país,
trocando cupões por sacos de arroz
para as suas famílias.
Cada mulher está autorizada a levar
25kg de arroz, o suficiente para que a

sua família se alimente durante duas
semanas. De acordo com a ONU, está
provado que entregar a alimentação ao
público feminino é a forma mais segura de garantir a alimentação das pessoas que realmente precisam.
O Programa Alimentar Mundial já
permitiu conceber 16 milhões de refeições a 600.000 pessoas desde que, há
três semanas, um violento sismo devastou o Haiti.

PSD exige controlo
de custos à Câmara

O

PSD de Lisboa defende uma “política de controlo de custos e racionalização” para a autarquia de António Costa, que acusa de “despesista”.
Em causa está uma análise à evolução
da situação económico-financeira da
Câmara. O documento revela que, nos
três primeiros trimestres de 2009, as
despesas da autarquia cresceram 13,8%
face ao mesmo período em 2008, valor
que corresponde a uma despesa acrescida de 42,7 milhões de euros. O vereador do PSD, Gonçalo Reis, defende por
isso “uma gestão camarária com mais

rigor empresarial”.
“O Orçamento do Estado para 2010
ainda não foi apresentado e é preciso
encarar este tema de frente”, disse ao
metro.
Segundo o PSD, a Câmara de Lisboa
“atravessa nos últimos anos uma fase
de elevado descontrolo dos gastos”.
Em comunicado, os social-democratas
revelam que o aumento de 13,8% “está
muitíssimo acima da taxa média de
crescimento verificada de 2001 a 2008,
que se limitou a 2,5%”.

tarefas domésticas.
Para os empresários de restauração e de espaços de
animação nocturna, a altura é de esfregar as mãos,
mesmo em tempo de crise, para já muitos estabelecimentos têm já lotação esgotada.
Este percurso de semana a semana, (amigos, amigas,
compadres e comadres), é como se uma preparação
da alegria do Carnaval se tratasse, manda a tradição
que as 4 quintas-feiras que antecedem o Carnaval sejam celebradas de forma de ordem crescente.
Segundo dados históricos quando começou a tradição, única em todo o País, ninguém sabe ao certo.
Manuel Ferreira, escritor e investigador, diz que garantidamente “estes dias já se celebravam no final do
século XIX” e que, ainda hoje, curiosamente, muitos
emigrantes que vivem em terras além-mar do continente americano a mantêm viva. Embora, na altura,
com certeza mais comedida e com outros contornos.
O arranque deste ciclo começou na última quintafeira com o Dia de Amigos, mas é hoje, verdadeiramente, que a noite é passada em claro sendo invadida
por grupos de mulheres e cabendo aos cavalheiros
ficar em casa.

4 AQUI CANADÁ

- coordenação de miguel félix

Montreal aumenta as tarifas

O

aumento do imposto fundiário não
é a única medida do orçamento
que terá repercussões sobre a sua carteira. A administração Tremblay confirmou aumentos de tarifas que tocarão
as instalações desportivas e culturais
que gere. Esta decisão trará próximo
de um milhão de dólares à cidade. O
aumento tocará três dos quatro Museus
da Naturezas de Montreal: o Jardim
botânico, o Biodôme e o Insectarium.
Os direitos de entrada aumentarão entre 0,25$ e 1$, de acordo com o estabelecimento e o preço fixo. O Planetário

não é tocado. Por exemplo, para um
adulto entre os 18 e 64 anos que entrará no Insectarium, o bilhete passará de
13,50$ a 14$. Os detentores do cartão
Acces-Montreal sofrem um aumento
da mesma ordem, mesmo se a tarifa é
muito mais baixa. Os preços aumentam
também em certas instalações desportivas geridas pela Cidade. O custo horário para alugar a sala omni-desporto
do Complexo desportivo Claude-Robillard passa de 750$ a 800$, aumentando novamente na ordem dos 20% a
1 de Setembro, para atingir 960$.
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Pressões exercem-se para
o Canadá banir a burca integral

O

debate sobre a proibição da burca
foi novamente relançado. Pressões
exercem-se para que o Canadá siga a
França sobre a via do desterro do véu integral. Durante os últimos dias, o chefe
liberal Michael Ignatieff pronunciou-se
contra a determinação da França em banir a burca. Considera que o Canadá não
deve seguir a corrente e tentar banir o uso
da burca. Esta declaração fez saltar a autora do livro “a Minha vida contra-Coran”, Djemila Benhabib, que viveu uma
vintena de anos num país muçulmano
e que considera que o uso da burca não

tem nada a ver com a religião. A tomada de posição do chefe liberal fazia eco
a um pedido do Congresso muçulmano
canadiano (CMC), que considera que a
noção do multiculturalismo tal como foi
veiculado pelo Canadá, deveria ser melhor enquadrada para evitar os deslizes
das correntes religiosas extremistas. Esta
ideia é retomada pela senhora Benhabib,
que considera que é necessário lutar contra o integralismo. A autora considera
que no século XXI, as mulheres não têm
qualquer razão de se apagarem e esconder a sua identidade para andar na rua.

O Primeiro-ministro canadiano Stephen Harper nomeou sexta-feira à noite cinco novos senadores conservadores, que o aproxima do seu objectivo
de controlar a Câmara dos Comuns e
fazer adoptar os seus projectos de lei
anti-criminalidade e que permitirá assegurar um Senado eleito. Esta perspectiva é ainda mais real porque os liberais, que dominaram o Senado desde
1997, verão este ano mais três dos seus
senadores reformarem-se no fim do seu
mandato. As nomeações de sexta-feira
são um novo passo para a realização do
programa do governo, nomeadamente uma legislação que reforça a luta
contra a criminalidade e o advento de
um Senado eleito democraticamente,
sublinhou o P-M Harper numa declaração. A Câmara dos Comuns conta
doravante com 51 conservadores, 49
liberais e 5 independentes. “A oposição
abusou da sua maioria no Senado, bloqueando e esvaziando da sua substân-

cia medidas sobre a lei e a ordem que
são requeridas de qualquer urgência
e que são apoiadas firmemente pelos
Canadianos”, prosseguiu Harper. Com
efeito, dos 17 projectos de lei anti-criminalidade introduzidos durante a última sessão parlamentar, dois ficaram
bloqueadas durante mais de seis meses
no Senado. Os outros “morreram de
morte natural” em Dezembro quando
o senhor Harper decidiu suspender os
trabalhos do Parlamento até Março.
“Os novos senadores comprometem-se
em promover a segurança das comunidades e a justiça para as vítimas de
crime”, notou o primeiro-ministro. Os
cinco senadores, duas mulheres e três
homens, pronunciaram-se também para
uma democratização da sua Câmara, limitando nomeadamente a duração dos
seus mandatos a oito anos. Presentemente, os senadores canadianos podem
ficar bem sentados na sua poltrona até
à idade de 75 anos.

Ottawa satisfeita de não dever
Cinco novos senadores reforçam
repatriar Omar Khadr
canadiano disse-se “fe- Khadr foi preso no Afeganistão em a posição dos conservadores
Ogoverno
liz” da decisão tornada sexta-feira 2002, aos 15 anos, pelo exército ameripelo mais elevado tribunal do país, que
não o obriga a repatriar Omar Khadr,
um cidadão canadiano detido desde
2002 na prisão de Guantanamo. “O
governo está feliz que o Tribunal supremo reconheceu ‘a responsabilidade
constitucional do executivo de tomar
as decisões relativas aos negócios estrangeiros’”, declarou o ministro da
Justiça Rob Nicholson num comunicado, citando o julgamento. O Supremo
Tribunal do Canadá considerou sextafeira que os direitos do Canadiano
Omar Khadr tinham sido violados por
Ottawa, mas recusou forçar o governo
de Stephen Harper a ordenar o seu repatriamento. Considera no entanto que
as violações que sofreu o senhor Khadr
merecem reparações. “O governo estudará com cuidado a decisão do Supremo Tribunal e medidas adicionais que
deverá tomar”, acrescentou o Ministro
Nicholson, sem mais precisões. Omar

cano, que o acusava ter morto um dos
seus soldados com uma granada, o que
é negado pelo Canadiano.
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Feijoada Brasilusa…

O

rganizado por Hamilton Cidade e
Henrique Laranjo, teve lugar no
já tão conhecido e popular restaurante
português da nossa comunidade, Chez
le Portugais, mais um grande acontecimento gastronómico ou fosse uma feijoada à Brasileira e à Portuguesa.
A feijoada é um dos pratos mais po-

Matança do porco em Hochelaga

do-a a ir à pista de dança para também
rodopiar um pouco. A tarde avançou
com a actuação de Ruth Damas e Rommel Ribeiro, que muita boa disposição
trouxe através da sua música. Logo de
seguida foi a vez da jovem Júlia Pessoa, cantora brasileira que apesar de
ter chegado recentemente a Montreal,
está já a preparar um trabalho discográfico que será lançado em breve. A
grande surpresa foi William, que se
encontra nesta cidade há apenas duas
semanas, mas que é um verdadeiroartista. Ele interpretou algumas canções

pulares do Brasil que, segundo uns,
tem origens relacionadas com os escravos, mas segundo outros, tem a ver
com receitas do norte de Portugal e que
os portugueses levaram para o Brasil.
Seja como for, o certo é que este almoço de Domingo, último dia do mês de

Janeiro, foi um convívio bastante agradável entre brasileiros, portugueses e
até franceses. Através destes almoçosconvívio podemos aprender sobre outras gastronomias, outras vivências e
outras músicas. No programa de animação musical nesta tarde festiva, uma
bailarina à brasileira, a Marinette,
dançou alguns sambas pondo a assistência numa grande euforia e incitan-

que muito agradou a todos. Para mim,
esta feijoada Brasilusa foi uma lição de
diversidade gastronómica e musical,
qualidade e bom gosto. Parabens aos
organizadores e ficamos esperando a
próxima feijoada.

Natércia Rodrigues

Come to the country for Sunday brunch.
Gather friends and family members in our magnificent surroundings and
enjoy an exquisite brunch prepared by our Executive Chef Serge Jost.
We invite you to also take the time to sample our wide selection of activities,
available à la carte, including our luxurious state-of-the-art Spa.
Sunday Brunch, $42* per adult, seatings at 11:30 am and 1:30 pm
RESERVATIONS 819 423 6341
392, rue Notre Dame, Montebello QC
* Parking included. Taxes and gratuity not included.

www.fairmont.com
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O bichinho era de boas banhas!

U

ma matança do porco bem à maneira (ao gosto de todos), eis como
se pode caracterizar esta sempre popular festa das tradições do nosso povo,
desta vez à moda da Terceira, e que a
Associação Portuguesa do Espírito Santo (APES) realizou com muito sucesso
no sábado transacto.

Decorreu à volta de um lauto jantar
dançante, com casa cheia e animação
com o Eddy Sousa e DJ X Men, numa
noite assaz fria, mesmo a pedir por um
cálice de aguardente como aquela que
estava na mesa com biscoitos, junto ao
palco e mesmo ao lado do porco pendurado.
Coincidentemente, aconteceu entre a
Quinta-feira de Amigas e a Quinta-feira
de Compadres, um dia depois de sair
esta edição, em celebração e para a renovação dos laços de amizade.
Como reza pois a tradição, a matança
do porco era, e ainda é onde quer que
ela se pratique, uma festa de intimidade
inigualável e de muita fartura com que o
povo se preparava para o Natal e para o
de comer em todo o Inverno.
Embora sendo uma tradição com muito em comum entre todas as regiões portuguesas, contudo há diferenças como é
praticada. Aqui, na APES, por exemplo,
é indispensável a mesa da matança para

quem vai chegando, e, sobretudo, a qualidade das morcelas, que muitos terceirenses gostam bem regadas de açucar.
Hoje é dia de matança,
comida não há-de faltar,
pois eu tenho na lembrança
que muito tens para nos dar.
Num repasto largamente antecipado,
foi de regalar os olhos e de aliciar o apetite ver-se pelas mesas as exuberantes
travessas com torremos de carne, morcelas, batata doce e inglesa, inhames,
etc., depois de uma deliciosa sopa caseira. Muito se comeu e muito cresceu
ainda, mesmo pedindo para que muito
divertimento e alegria houvesse, de
modo a que, para os que puderam, darem largas ao seu contentamento no recinto da dança, sempre bastante anima-

do e concorrido, ao som do Eddy Sousa
e do DJ Xmen, assaz inspirados. Mais
tarde, foi leiloado o tão celebrado objecto da festa. Já não nos encontrávamos
lá para o testemunhar, mas segundo nos
informou posteriormente Dora Barão, o
bichinho terá sido três vezes arrematado
- a primeira delas para Aylmer, em Gatineau, e as duas seguintes para Montreal,
alcançando o total de 290.00 dólares.
Felicitamos a Direcção da APES, na
pessoa do seu presidente e nosso estimado conterrâneo, Artur Couto, com
votos de um novo ano administrativo
pleno de muito sucesso.

António Vallacorba
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Muito Bons Somos Nós

Esta flora estupenda,
negra, artificial e insaciável

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso.
Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste mais atenção ao que o seu coração lhe tem transmitido, não fique
indiferente.Saúde: O seu descontentamento com a silhueta levá-lo-á a pensar em fazer uma dieta. A sua força
de vontade será importante nesta etapa da sua vida.
Dinheiro: É importante que faça uma análise onde destaque os seus
últimos investimentos, de modo a determinar que rumo dar à sua vida
financeira. Aja com prudência e sabedoria.
Número da Sorte: 7 Números da Semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Corte com as coisas do passado.
Alimentar paixões antigas só vai fazer com que se sinta
nostálgico e deprimido. Saúde: Cuidado com o stress. O
seu organismo pode estar demasiado frágil e cansado.
Dinheiro: Tenha atenção ao seu trabalho, pois é possível que alguém
procure desfazer aquilo que lhe levou tanto tempo a conseguir.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 01, 04, 13, 24, 28, 29

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa o seu
relacionamento amoroso. Mantenha a calma e não permita que comentários de pessoas maldosas e invejosas
prejudiquem a sua relação. Saúde: É possível que tenha
alguns problemas circulatórios. Consulte o seu médico e siga escrupulosamente as suas indicações. Dinheiro: Esteja consciente das suas
capacidades e lute por conseguir atingir os seus objectivos.
Número da Sorte: 39 Números da Semana: 05, 09, 17, 20, 39, 49

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento inesperado fará
com que se sinta muito querido e desejado pelos seus
amigos. Saúde: Seja mais consciencioso e não coma em
demasia pois, para além de engordar, pode correr o risco
de sofrer de colesterol e problemas cardiovasculares.
Dinheiro: Durante este período poderá andar mais nervoso do que o
habitual, pois terá uma certa dificuldade em cumprir os seus compromissos. Contudo poderá ver a sua situação melhorar.
Número da Sorte: 47 Números da Semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do seu
amor, contudo evite ser demasiado exigente com o seu
parceiro. Saúde: Concentre a sua atenção e energia na
cura de um problema de saúde.
Dinheiro: O laço que mantém com o seu actual emprego vai fazer
com que tenha de fazer uma escolha difícil.
Número da Sorte: 69 Números da Semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização
Amor: Passará momentos muito felizes junto da sua família. Aproveite para passear e fazer programas diferentes e divertidos. Saúde: É possível que uma corrente de
ar lhe provoque uma forte constipação. Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. Saiba aproveitá-las!
Número da Sorte: 3 Números da Semana: 17, 18, 19, 26, 29,38

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Andará um pouco frio e distante.
Saúde: A vitalidade tomará conta de si. Aproveite para se
inscrever numa modalidade desportiva.
Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai ser notado pelo
seu superior hierárquico que o saberá recompensar da melhor forma.
Número da Sorte: 55 Números da Semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar a sentir-se apaixonado. Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a
sua presença que irá sentir-se esgotado e sem energia.
Apoie os seus entes queridos mas pense também um
pouco mais no seu bem-estar. Dinheiro: Período muito favorecido,
contudo não coloque em risco a sua estabilidade financeira.
Número da Sorte: 29
Números da Semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo muito querido. Um pequeno desentendimento poderá fazer com
que ponha em risco uma amizade de longa data. Saúde:
Deve consultar o seu médico de modo a aconselhá-lo
sobre as melhores formas de prevenir uma alergia. Dinheiro: Um
colega de trabalho pode dificultar-lhe a vida ao falar com o seu chefe,
no sentido de ficar com uma tarefa que lhe tinha sido atribuída a si.
Número da Sorte: 28 Números da Semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure entender os actos da
sua cara-metade. Lembre-se que nem todas as pessoas
são iguais e que deve aceitar a pessoa amada tal como
ela é. Saúde: Evite comer alimentos demasiado pesados
pois a tendência é para digestões difíceis.
Dinheiro: Período favorável a iniciar um curso de formação profissional. Vá em frente, aposte em si mesmo.
Número da Sorte: 62
Números da Semana: 08, 19, 22, 26, 31, 39

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu par numa
discussão insignificante e sem fundamento.
Saúde: Tendência para a depressão, combata-a tendo
pensamentos mais optimistas.
Dinheiro: Poderá ter dificuldade em fazer-se ouvir numa importante
reunião de negócios. Não desista perante as dificuldades.
Número da Sorte: 22
Números da Semana: 07, 22, 23, 28, 33, 39

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades.
Amor: Um amigo muito querido pode precisar da sua ajuda. Esteja disponível e seja um bom ouvinte.
Saúde: Poderá notar algum cansaço fora do vulgar. Tire
alguns dias para descansar.
Dinheiro: Período muito favorável no sector financeiro. Invista nesta
área.
Número da Sorte: 24
Números da Semana: 08, 09, 20, 24, 26, 33

O

que mais me constrange, nesta história da Roxxxy – vocês sabem: aquela boneca mecânica que “Não cozinha, não aspira, mas ocupa-se de
tudo o resto, se é que me faço entender” – é a motivação que, no dizer do próprio, inspirou o seu criador, Douglas Hines, proprietário da empresa norteamericana True Company. Conta ele que, no fatídico
dia 11 de Setembro de 2001, um dos seus melhores
amigos estava a trabalhar no World Trade Center,
vindo a falecer em resultado da queda das torres.
“Prometi a mim mesmo que iria criar um programa
que guardasse a sua personalidade, e isso acabou
por originar a fundação da True Companion e o
lançamento da Roxxxy”, explica.
A homenagem é comovente, a técnica de marketing quase brilhante. Douglas Hines não só é amigo
do seu amigo, como conhece os botõezinhos emocionais dos compatriotas – e, posto perante a necessidade de rentabilizar o milhão de dólares que
investira na criação da dita boneca, partiu logo para
a artilharia pesada: a comoção colectiva com o 11
de Setembro. Por outro lado, não lhe gabo as amizades. Diz o próprio, de novo sobre a boneca: “É uma
autêntica companhia e tem personalidade própria.
Entende, escuta e fala com o utilizador. Se ele gosta de Porsches, ela também gosta. Se ele gosta de
futebol, ela também gosta” – e eu só posso duvidar
do seu entendimento sobre o que é a personalidade
própria (e, portanto, da personalidade daqueles que
o rodeiam também).
De resto, nada contra Roxxxy. Casa sem um brinquedinho sexual que seja não é casa nem é nada –
e, se alguém escolhe como artefacto uma morenaça
grandalhona de 1,73 m, 54 quilos, sutiã copa C, coração mecânico e inteligência artificial (embora me
pareça que estamos conversados sobre a inteligência
da dita), pois que dê Deus saúde a Roxxsy, aos seus
namorados e aos mecânicos que um dia tiverem de
encarregar-se das terapias de casal. Tenho, porém,
algumas objecções quanto a esta coisa da substituição do homem (ou da mulher) pela máquina. Sou
um filho do capitalismo, é bem verdade, mas nem
por isso deixo de ter coração.
O primeiro aspecto, como se diz nuns fóruns que
eu cá sei, tem a ver com o preço de Roxxxy. A quanto anda uma “massagista” de carne e osso, por esta
altura: cem euros? Pois, nesse caso, cinco mil euros
equivalerão a cinquenta visitas ao ateliê de lady Vé-

ronique, masseuse – e, portanto, vai ser preciso uma
utilização assaz intensiva para promover a amortização do investimento, o que pode levar o utilizador
a negligenciar as suas restantes actividades relevantes, incluindo noitadas de PlayStation, reuniões dos
escuteiros e idas ao Estádio da Luz. Por outro lado,
deve ser fácil, para ele, dar presentes de Natal à sua
nova esposa: qualquer latinha de óleo Castrol a contenta, com certeza.
No mais, não me incomoda a ideia de alguém ter de
levar a mulher à revisão de “x” em “x” quilómetros,
que nós também levamos as nossas ao médico. Nem
sequer a necessidade de, ocasionalmente, ligá-la à
Internet para lhe actualizar o software, que (sabe
Deus) também a nós nos apetece, tantas e tantas vezes, fazer um upgrade às nossas. Já me inquieta um
pouco mais, confesso, a validade dessa promessa de
que Roxxxy é o instrumento ideal “para que pessoas
tímidas que não se atrevem a expressar a sua sexualidade possam ter experiências sem correr riscos”.
Como se sabe, não há máquina que não avarie – e a
possibilidade de esta avariar, retorcendo-se nas suas
roldanas e esmigalhando-se nas suas rodas dentadas
e explodindo nos seus fusíveis, no exacto instante
em que um homem está a expressar-se é perspectiva
um tanto arrepiante.
Mas, enfim, o brinquedo não é para mim. No máximo, posso duvidar do conceito que preside à sua invenção, assim como da lógica por detrás de algumas
das suas especificações. Quer dizer: mesmo para um
homem do século XXI, moderno e tal (como, claro,
é o público-alvo de uma boneca sexual, especialmente esta), uma mulher que não cozinha nem aspira já é uma mulher com duas limitações a mais.
Agora, imaginemos que, para além de não cozinhar
nem aspirar, essa mulher fala. E, entretanto, imaginemos ainda que, para além de não cozinhar, de não
aspirar e de se pôr a falar durante a bola, o Telejornal e as reposições do Fama Show, essa mulher tem
a cara do Cláudio Ramos depois de levar com uma
tábua que se desprendeu do soalho.
Pois eis, minhas esquálidas figuras dúbias, chefes
de família vagamente felizes e paternais, os “Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e
força”, de que falava Álvaro de Campos.
Acautelem-se, claro, é com o “Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria”.

Joel Neto
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República/100 anos: PR apela
a “novo espírito de cidadania”
O

Presidente da República, Cavaco Silva, abriu,
quinta-feira, no Porto as comemorações dos 100
anos da implantação da República apelando a “um
novo espírito de cidadania” inspirado nos ideais dos
primeiros republicanos.
“As comemorações do Centenário da República poderão ser a semente de um novo espírito de cidadania”,
afirmou Cavaco Silva na cerimónia solene de abertura
das comemorações, que decorreu debaixo de chuva na
Praça Humberto Delgado e Avenida dos Aliados. Para
o chefe do Estado, o mais de ano e meio de comemorações constitui a “oportunidade ideal” para renovar os
valores republicanos, como “o amor à pátria e a ética
na vida política”. Cavaco Silva desejou que seja possível “incutir nos portugueses do século XXI o mesmo
espírito do 31 de Janeiro” de 1891, data da primeira

de liberdade”. José Sócrates apelou aos portugueses
para se unirem “numa comunidade com projeto de
futuro”, lembrando que, com a democracia, são “um
povo que em liberdade escolhe o seu futuro”.
O presidente da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, Artur Santos
Silva, recordou o papel do Porto em momentos importantes para a implantação do liberalismo e do republicanismo em Portugal, nomeadamente na revolução de
1820, Cerco do Porto, 31 de Janeiro de 1891 e criação
do Movimento de Unidade Democrática (MUD), logo
a seguir à II Guerra Mundial. Artur Santos Silva lembrou também o papel do seu bisavô (fundador do jornal
A República Portuguesa), avô (presidente da Câmara
do Porto e ministro da primeira República) e pai (candidato a deputado pela oposição democrática) na luta

tentativa fracassada de implantação da república em
Portugal. O Presidente terminou o seu discurso, em
que citou Miguel Torga, João Chagas, João de Deus
e Guerra Junqueiro, declarando abertas as comemorações “em nome dessa esperança coletiva que se chama
Portugal”.
O primeiro ministro, José Sócrates, definiu as come-

pelos ideais democráticos e republicanos. Artur Santos Silva manifestou esperança de ver as “mais de 500
iniciativas” programadas para estas comemorações
como momentos de renovação, regeneração, reflexão
e procura de soluções para uma República “mais moderna, mais eficiente e mais democrática”.
“Impõe-se questionar a qualidade da nossa vida de-

morações do centenário da República como “um momento não de nostalgia, mas de celebração”.
“A implantação da República foi muito mais do que
uma rutura constitucional. Foi um momento profundamente reformista”, afirmou José Sócrates.
O chefe do Governo salientou que a revolva de 31 de
Janeiro “não aconteceu por acaso no Porto”, cidade
que, em sua opinião, “continua a ser um grande centro

mocrática”, realçou, recordando que os valores republicanos incluíam o “patriotismo, exaltação do sentido
de cidadania e o desapego dos bens materiais”.
A cerimónia contou também com a presença de, entre
outros, os ex-presidentes da república Mário Soares e
Jorge Sampaio, o presidente da Câmara do Porto, Rui
Rio, vários ministros e autoridades judiciais e militares.

HISTÓRIA
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Discurso do Presidente
da República no
centenário

Senhoras e Senhores,
Saúdo, calorosamente, a cidade do Porto e as suas gentes, de quem Miguel Torga dizia: “Quem morre pela liberdade todos os séculos, é capaz dos mais espontâneos
entusiasmos cívicos.” Na madrugada de 31 de Janeiro de
1891, os portuenses ergueram-se, percorrendo com entusiasmo patriótico estas ruas e estas praças dispostos a
todos os sacrifícios por um ideal cívico. Acontecimentos
internacionais recentes tinham revelado as fragilidades
do Portugal da altura. Um republicano ilustre, João Chagas, afirmou a propósito: “... fez-se, de súbito, a verdade
sobre as coisas do Estado.”
Animados pelo ideal da razão, aqueles homens generosos buscavam uma resposta para os impasses de que
Portugal sofria. A revolta fracassou então, mas deixou
sementes que frutificariam duas décadas mais tarde,
com a instauração da República, em Outubro de 1910.
A República cujo centenário começamos hoje mesmo a
comemorar. É tempo de recordar. Decorridos cem anos,
sumidas as exaltações, passados os antagonismos, eis o
momento oportuno para exercer a arte da memória.
Podemos agora ser justos para sopesar as esperanças e as realizações. Graças à distância de um século,
conseguimos agora avaliar com objectividade os feitos e
os defeitos que a Primeira República, como qualquer regime, ostentou. A República nasceu na esperança, mas
a sua existência, uma curta vida de quinze anos e alguns
meses, foi conturbada. Os tribunos republicanos souberam difundir o seu sonho, do mesmo modo que o grande
pedagogo João de Deus quis que os Portugueses aprendessem a ler: através de “palavras que se digam, que se
ouçam, que se entendam, que se expliquem.”
Palavras de esperança foram proclamadas em diversas ocasiões ao longo da nossa História. Palavras como
Liberdade, Democracia, República.
Quem invoca aquelas palavras, quem exerce funções
em nome delas, é superiormente responsável perante o
povo pelo que faz ou deixa de fazer. Vivemos de novo em
democracia. Mais do que dobrámos o tempo de vida do
regime iniciado em 1910. São dias preciosos aqueles em
que se consegue fazer renascer a esperança.
Estas Comemorações têm um importante papel a cumprir. Trata-se de inserir os acontecimentos do passado no
conjunto da vida de um povo e de os compreender. De
falar, ouvir, entender e explicar. Só assim, obedecendo
ao distanciamento que é devido e rejeitando versões oficiais da História, admitindo uma multiplicidade de leituras
e de interpretações, poderemos formular juízos e extrair
lições. Uma coisa tenho como certa: a necessidade que
sentimos de comemorar a República demonstra que o
passado continua em nós, como memória que se quer
viva e mobilizadora. Está em nós a capacidade de mudar,
de começar de novo todos os dias, podendo ser sempre
um pouco melhores, sem pôr tudo em causa. Aprendendo, afinal, com a História.
Na pessoa do seu Presidente, Dr. Artur Santos Silva,
felicito a Comissão Organizadora destas Comemorações. Têm sabido interpretar, com dedicação e sentido
patriótico, os grandes objectivos que devem nortear a sua
realização.
As Comemorações do Centenário poderão ser a semente de um novo espírito de cidadania. As centenas de
iniciativas que irão ser lançadas em todo o País, e que se
prolongarão para além de 2010, representam a oportunidade ideal para revisitar os valores que unem aqueles
que identificam republicanismo com dedicação à Coisa
Pública: o amor à Pátria, a ética na vida pública.
Faço votos para que estas comemorações constituam
um factor de mobilização nacional, capaz de incutir nos
Portugueses do século XXI o mesmo espírito que moveu
os revoltosos do 31 de Janeiro: um espírito feito de inconformismo e de esperança, alicerçado no desejo de um
Portugal melhor, mais fraterno e mais solidário.
Escolas, autarquias, instituições privadas serão chamadas a tomar parte em múltiplas actividades. Esta é uma
festa dos cidadãos. De todos, sem excepção.
A virtude da política democrática reside sobremaneira
na sua aptidão para, partindo da divergência, mobilizar e
criar unidade. Unidade entre passado e futuro, unidade no
presente. Só assim poderemos promover a convergência
entre os valores de sempre e as exigências de adaptação a novos tempos. Bem o entendeu um dos primeiros
republicanos, Guerra Junqueiro, quando definiu como
projecto “não uma república doutrinária, mas uma larga,
franca, nacional, onde caibam todos.”
Um belo ideal que, estou seguro, estas Comemorações
ajudarão a cumprir, num momento em que, como em
poucas ocasiões na nossa História, tanto precisamos de
estar unidos.
Em nome desta esperança colectiva que se chama Portugal, declaro oficialmente abertas as Comemorações do
Centenário da República.

8 EM DESTAQUE

Haiti— a Hispaniola. O drama
A
história do Haiti, a Hispaniola de Cristóvão Colombo, é uma história de dramas. Consecutivos.
Á chegada dos espanhóis existiam quatro tribos diferentes de indígenas que davam à ilha os nomes de
“Bohio” ou “Ayiti”. Porque achou algumas parecen-
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seguiram escapar-se e estabelecer-se nas montanhas,
onde formaram diversas comunidades mestiças, entre as quais a dos Zambos, ainda hoje representadas
na população dominicana.
Com a escassez da exploração aurífera começou o
declínio da ocupação espanhola nesta parte da ilha,
passando a concentrar-se a Este. Após a queda da
febre açucareira os colonos partiram para outras
colónias espanholas tais que Cuba, Peru e México,
deixando Haiti nas mãos dos flibusteiros franceses,
ingleses e holandeses. Até lá estacionados na ilha
Tartaruga, os piratas das Caraíbas espiavam dali os
movimentos dos galeões espanhóis que se dirigiam
para a Europa carregados de ouro, para se lançarem
ao assalto das embarcações. Com a ordem da terra
queimada de Filipe III e o abandono da zona ocidental da ilha, os flibusteiros instalaram-se lá e iniciaram

clamou a independência do país. Estava-se no ano
de 1804 e Haiti foi a primeira República negra no
mundo. Uma outra revolução, desta vez hispânicacrioula, afastou os franceses que ocupavam a parte
oriental em 1809 e até 1821, altura em que o Haiti
conquista por sua vez o território onde se manteve
durante 22 anos, só abandonando aquando da proclamação da independência que formou a República
Dominicana em 1844.
A situação política e social na ilha nunca foi estável.
Antes um contínuo desfilar de déspotas, de tiranos e
de revoluções. Nos princípios do século XX, receando que a ilha fosse ocupada pelos alemães durante a
Primeira Grande Guerra, o presidente americano Wilson fez invadir a ilha, tendo os americanos se mantido lá até 1934, impondo uma certa tranquilidade.
Com o passar dos anos surge no panorama haitiano o

uma colonização selvagem.
Uma nova era de reboliço e de ocupação, começou
para o Haiti. Pouco a pouco os franceses impuseramse aos ingleses e a sua colonização foi reconhecida
por Luís XIV em 1665.
Em Outubro de 1697, incapazes de vencerem os
franceses que ocupavam o Haiti, os espanhóis abandonaram as tentativas de reconquista e decidiram
concentrar-se na zona oriental. Durante o período revolucionário os franceses apoderaram-se desta zona
por pouco tempo porque, entretanto, uma revolta dos
haitianos dirigida por Jean-Jacques Dessalines pro-

Dr. François Duvalier que depois de uma acção social
junto das populações enfermas e desfavorecidas que
lhe atribuíram o cognome de Papa Doc, se interessou pela política e estabeleceu um regime ditatorial,
aproveitando-se do clima de grande agitação social e
instabilidade política que existia no país, após a saída
dos americanos. A sua mensagem para a vitória foi
na base de apupos racistas para com os mestiços, que
menosprezava, considerando que o poder deveria ser
atribuído aos negros. Regime em constante ebulição,
com dezenas de tentativas de golpes de estado pelo
meio, Duvalier cria os Tontons macoutes, grupo de
voluntários que não tinham ordenado, vivendo das
extorsões e do crime organizado, institucionalizando o terror. Com eles, Papa Doc instituiu um regime
de repressão, expulsando padres e bispos, assim que
os jesuítas. Foi o período em se exilaram diversos
intelectuais e chefes administrativos e técnicos, verificando-se ao mesmo tempo, o desvio de importantes
recursos da economia nacional, tendo o PIB caído de
40% e atingido a linha da demarcação da falência.
Declarado presidente vitalício, aproveitando-se do
problema cubano procurou obter o apoio americano,
para esconder o clima de horror e repressão que se
vivia no Haiti. Antes de morrer, em 1971, declarou
herdeiro à presidência o seu filho Jean-Claude Duvalier, com 19 anos de idade, deposto em 1986. Quatro anos mais tarde um antigo padre, Jean-Bertrand
Aristides é eleito à presidência mas uma revolta
orquestrada pela CIA demite-o 6 meses mais tarde,
ficando o país entre as mãos dos militares e das milícias populares, que faziam imperar a chuva e o bom
tempo. Restabelecido no poder por Bill Clinton em
1994, Aristides cede o lugar a René Preval em 95 e
reintegra em 2000 com uma abstenção avaliada em
90%, desenvolvendo tímidos planos de inserção e de
reforma, endurecendo o regime, criando uma nova

ças entre a paisagem da ilha e a longínqua Espanha,
o navegador atribuiu-lhe o nome de La Española,
depois latinizada como Hispaniola. A Índia para Colombo, a América para outros. Dois erros. Porque se
não se trata da Índia tão desejada, também se deve
considerar que Colombo nunca pôs os pés na América. A sua descoberta pouco passou do Haiti. Mais
tarde, durante a sua segunda tentativa de encontrar o
Oriente, já com o título de Grande Almirante e vicegovernador, comandando 17 barcos com 1500 homens, entre os quais 700 colonos e 12 missionários,
chegou à Jamaica e à costa sul de Cuba. Mas nada da
passagem para o Oriente. Os indígenas, que tinham
massacrado os 40 homens deixados por Colombo na
ilha quando foi a Espanha anunciar “a descoberta”,
recusavam-se a trabalhar na exploração das minas
e foram, por sua vez, massacrados pelos espanhóis.
Em Espanha a confiança nele depositada diluiu-se.
Esfumou-se. Na terceira experiência de exploração,
já quando a revolta, as intrigas e a desilusão dos reis
católicos se fazia sentir com insistência, encontrou a
costa da Venezuela. Devido aos problemas engendrados pela má gestão na ilha a cargo dos seus irmãos,
deu-se a revolta dos colonos que ele havia levado em

tempos mais áureos para a Hispaniola. Caído em descrédito pelos seus frequentes fracassos de encontrar
o Oriente e após a notícia da descoberta do caminho
marítimo para a Índia por Vasco da Gama em 1498,
Cristóvão Colombo foi preso sem contemplações por
Francisco da Bobadilha, inquiridor do rei espanhol,
tendo regressado a Espanha e sido destituído de todos os seus títulos e funções.
Vários governadores se sucedem na ilha no decorrer
dos anos, fundando diversas cidades e colónias, sendo
confrontados com frequentes revoltas dos indígenas
sobreviventes que trabalhavam nas plantações. Foi
por isso que em 1502 o então governador Ovando,
se decidiu pela aquisição massiva de escravos africanos, fisicamente mais corpulentos que a população
nativa. Esta decisão teve uma influência enorme no
respeitante à composição étnica da ilha, bem como
no seu aspecto cultural. Uma vez separados os elementos do mesmo grupo étnico, os espanhóis cristianizaram, baptizaram, e obrigaram a aprendizagem da
língua espanhola.
Foi durante a governação do almirante D. Diego Cólon, filho de Cristóvão Colombo, que em 1522, se fez
a primeira revolta dos escravos. Muitos destes con-
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Haiti— a Hispaniola. O drama
versão dos macoutes que aterroriza a população e,
após diversas manifestações de populares, da França
e dos Estados Unidos, Aristides abandona, forçado
por um grupo de comandos americanos. Intermédio
dirigido pelo Juiz Boniface Alexandre e René Preval
é de novo eleito presidente, numas eleições um tanto
duvidosas em 2006.
É portanto como um barril de pólvora, vulcão em
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au-Prince. Aos socorros que inicialmente acorreram,
faltou organização. Isso ainda se verifica e complica a acção dos diversos grupos. A preocupação é de
mostrar ao mundo de que o país não se encontra sob
tutela americana e que é o governo haitiano que dirige as operações de resgate e reconstrução. Porém,
nada mais enganador. ׂÉ demasiado clara a improvisação e nota-se a falta de uma coordenação que o
governo do país está longe de poder garantir. Apesar
de tudo, e passados já cerca de 3 semanas, ainda se
encontram sobreviventes no meio do caos, graças à
persistência das equipas de bombeiros e medicais do
exterior. A reconstrução demorará 10 anos, segundo
cálculos da ONU todavia, deverá de ser feita a partir
de zero e sem barracas. Utilizar os fundos recolhidos
para dar uma casa decente a cada família e apostar na
dignidade de um povo mártir.

Raul Mesquita

constante actividade que, para maior desgraça, se encontra numa zona de fricção de placas tectónicas em
que a crosta terrestre se encontra dividida. Quando
estas placas, que estão em constante movimento, se
entrechocam, aumentam as deformações nas rochas
surgindo assim nessa área, os grandes terramotos.
Foi o que aconteceu no Haiti no mês que agora se
termina. O sismo na escala de 7,1 de Richter, o maior
registado no país desde sempre, foi originado pelo
choque entre a placa americana a norte e a placa caraíba ao sul, devastando uma larga região, principalmente na capital Port-au Prince, fazendo mais de 150
mil mortos e vários milhões de desalojados. A comunidade internacional sob a orientação da ONU reagiu
rapidamente e um pouco por todo o lado organizamse espectáculos e outras formas de colecta de fundos
para ajudar Haiti e a população martirizada.
As imagens que dá a comunicação social sobre o
drama que o povo do Haiti está a viver tiram interesse a qualquer outra notícia, e substituem todos os
comentários. É o desespero, o agravamento da miséria. É a morte exposta cruelmente nas ruas de Port-
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aSTRÓloGo – CURaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

2 de Fevereiro de 2010
1 Euro = CAD 1.484550
BOUTIQUES

SERVIÇOS consulares

BOUTIQUE ANA MARIA

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

4409 St.Laurent

514.849.6619

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

514-374-2395

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

falo
Português

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

4267 Av. Coloniale

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
Auberge Transition
514.481.0495
Casamentos civis
514.393.2113
Cidadania Canadiana 1-888 242-2100
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
Pension securité vieillesse Canada
1.800.277.9915
Protecção ao consumidor
1.800.387.1194
Protecção da juventude 514.896.3100
Regie ass. automobile 514.873.7620
Revenu Canada
1.800.959.7383
Revenu Québec
514.864.6299

450.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CONTABILISTAS

†

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

MEMORANDUM

DENTISTAS

1º Ano de Saudade

DR. THUY TRAN

José Carlos Rosa

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

Faleceu a 6 de Fevereiro de 2009

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

Esposa e filhos, restantes familiares e amigos recordam com profunda saudade o
seu ente querido.
Participam que será celebrada missa pelo
seu eterno descanso, no dia 6 de Fevereiro de 2010, pelas 18h30, na Igreja Santa
Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as
pessoas que se dignarem assistir a este
acto religioso.

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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

Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass.Port.doEspíritoSanto 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
CentrodeAjudaàFamília 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Com. Angolana de Mtl
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

MEMORANDUM

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

3º ano de saudade

514.845.5804

José Melo Alexandre

Faleceu a 7 de Fevereiro de 2007
514.842.3373

GRANITE LACROIX INC.

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

NOTÁRIOS

Publicado todas As quartas-feiras

Leia e Divulge

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OURIVESARIAS

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

111 St-Paul E.

514.861.4562

IGREJAS

SOLMAR

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

REVESTIMENTOS

TAPIS RENAISSANCE St-Michel

AGÊNCIAS DE VIAGENS

7129 Boul. St-Michel

681 Jarry Est

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances

CONFORT

514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

LISBOA

SEGUROS

514.725.2626

3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

colabore com o nosso jornal

Novena a São Judas Tadeu

Novena a São Judas Tadeu

(9 vezes)
Que o Sagrado Coração de Jesus seja adorado, glorificado, amado e preservado em todo o Mundo agora e para sempre. Sagrado
Coração de Jesus, tem piedade de nós.
São Judas trabalhador de milagres rogai por nós.
São Judas, dai ajuda para os desesperados, rogai por nós.

(9 vezes)
Que o Sagrado Coração de Jesus seja adorado, glorificado, amado e preservado em todo o Mundo agora e para sempre. Sagrado
Coração de Jesus, tem piedade de nós.
São Judas trabalhador de milagres rogai por nós.
São Judas, dai ajuda para os desesperados, rogai por nós.

- Fazer sinal da cruz, Pai-nosso, Avé Maria e publicar depois da graça recebida. Obrigada pela graça recebida.
M.P.

- Fazer sinal da cruz, Pai-nosso, Avé Maria e publicar depois da graça
recebida. Obrigada pela graça recebida.
F.S.

Santíssimo apóstolo São Judas Tadeu, fiel servo e amigo de Jesus, o
nome do traidor que entregou o seu Amado Mestre nas mãos de seus
inimigos lhe causou a ser esquecido por muitos, mas a Igreja honra-lo, e
invoco a você como o defensor especial daqueles que estão em apuros
e quase sem esperança. Ajuda-me a perceber que através da nossa
fé podemos triunfar sobre as dificuldades da vida pelo poder de Jesus
que nos amou e deu a sua vida por nós. Venha a minha intervenção
para que eu possa receber as consolações e auxílio do céu em todas
as minhas necessidades, lutas e sofrimentos, particularmente (fazer
pedido) e que eu possa louvar a Deus com você e todos os santos,
para sempre.
- São Judas, apóstolo da palavra de Deus rogai por nós.
- São Judas seguidor do Filho de Deus, rogai por nós.
- São Judas, pregador do amor de Deus, rogai por nós.
- São Judas, intercessor diante de Deus, rogai por nós.
- São Judas, amigo de todos os necessitados, rogai por nós.
- São Judas rogai por nós e para todos os que invocam o seu auxílio.

* HORA DE MONTREAL
QUARTA-FEIRA
01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:45 AMANHECER (TELENOVELA)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:15 TAÇA DE PORTUGAL
SP.Braga vs Rio Ave
15:15 TELEJORNAL
16:00 LINHA DA FRENTE
16:30 MAGAZINE
BRASIL CONTACTO
17:00 BIOSFERA (R/)
18:00 JOGO DUPLO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE
BRASIL CONTACTO
22:15 DOCUMENTÁRIO
América, América...Chegamos
todos bem
22:45 CAMANÉ NO S. LUÍS
23:45 GRANDE REPORTAGEM-SIC
00:15 PAI À FORÇA
01:00 JOGO DUPLO(R/)

Faz 3 anos que partiste, mas estás
sempre nos nossos corações.
Tinhas talento para tudo. A mais
bela prenda que tivemos na vida,
o nosso pai. Agora que partiste,
pedimos que sejas o nosso anjo da
guarda. Missas pela tua alma estão
a ser rezadas no Brasil.
Tua esposa, filhos e netinhos.

MONUMENTOS

ENSINO

ALGARVE

1924 - 2010

Faleceu em Montreal, no dia 2 de Fevereiro
de 2010, com 85 anos de idade, Silvana Pereira, natural da Vila de Rabo de Peixe, São
Miguel, Açores, viúva de Caetano Santos.
Deixa na dor a sua filha Lúcia, seu filho
Eduardo (Lídia Ramos); seu neto e suas
netas Cidália, Anabela, Peggy, Jonathan e
Marina e seus cônjuges respectivos; seus
bisnetos Tyler, Alexia e Tristan, assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 3 de Fevereiro de 2010, das 14h
às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 4 de
Fevereiro, após missa de corpo presente, às 10 horas, na Igreja Santa
Cruz. Irá a sepultar no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza terça-feira, 9 de Fevereiro de 2010, às 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.

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

Silvana Pereira

Santíssimo apóstolo São Judas Tadeu, fiel servo e amigo de Jesus, o
nome do traidor que entregou o seu Amado Mestre nas mãos de seus
inimigos lhe causou a ser esquecido por muitos, mas a Igreja honralo, e invoco a você como o defensor especial daqueles que estão em
apuros e quase sem esperança. Ajuda-me a perceber que através da
nossa fé podemos triunfar sobre as dificuldades da vida pelo poder de
Jesus que nos amou e deu a sua vida por nós. Venha a minha intervenção para que eu possa receber as consolações e auxílio do céu
em todas as minhas necessidades, lutas e sofrimentos, particularmente
(fazer pedido) e que eu possa louvar a Deus com você e todos os santos, para sempre.
- São Judas, apóstolo da palavra de Deus rogai por nós.
- São Judas seguidor do Filho de Deus, rogai por nós.
- São Judas, pregador do amor de Deus, rogai por nós.
- São Judas, intercessor diante de Deus, rogai por nós.
- São Judas, amigo de todos os necessitados, rogai por nós.
- São Judas rogai por nós e para todos os que invocam o seu auxílio.

** Horário sujeito a modificações

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 AMANHECER (TELENOVELA)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:15 FUTEBOL:
TAÇA DE PORTUGAL
Paços de Ferreira vs Chaves
17:00 GRANDE ENTREVISTA
17:30 MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
18:00 JOGO DUPLO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA
23:15 CONTA-ME COMO FOI
00:00 CORREDOR DO PODER
01:00 JOGO DUPLO

02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 AMANHECER (TELENOVELA)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 ANTES PELO CONTRÁRIO
16:15 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
16:45 A ALMA E A GENTE
17:15 O QUE SE PASSOU FOI ISTO
17:45 DOCUMENTÁRIO
América, América...
Chegamos todos bem
18:15 CAMANÉ NO S. LUÍS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO
22:15 FAMÍLIA, FAMÍLIA
00:30 GRANDE ENTREVISTA
01:00 QUARTO CRESCENTE

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 DA TERRA AO MAR
03:00 BOM DIA PORTUGAL 09:00
04:00 ZIG ZAG
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
05:30 A ALMA E A GENTE (R/)
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 FUTSAL:
Freixieiro vs Belenenses
11:45 SURFTOTAL
12:00 ATLÂNTIDA (MADEIRA)
13:30 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
14:30 CONTRA INFORMAÇÃO
15:00 TELEJORNAL
16:00 A VOZ DO CIDADÃO
16:15 FUTEBOL: LIGA SAGRES
V. Setúbal vs Benfica
18:15 PAI À FORÇA(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O QUE SE PASSOU FOI ISTO
20:30 TELEJORNAL
21:30 ADEUS PRINCESA
23:00 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
23:30 ILHAS MÍTICAS
00:15 O ÚLTIMO PASSAGEIRO(R/)

DOMINGO
02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG
05:15 EUCARISTIA DOMINICAL
06:15 EURODEPUTADOS
06:45 PAI À FORÇA
07:30 CONTRA INFORMAÇÃO
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:30 SÓ VISTO!
10:15 O QUE SE PASSOU FOI ISTO
11:15 PROGRAMA DAS FESTAS
14:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO
14:30 ARTES DE RUA
15:00 TELEJORNAL
16:00 AS ESCOLHAS DE MARCELO
REBELO DE SOUSA
16:30 CONCELHOS DE PORTUGAL
17:00 FAMÍLIA, FAMÍLIA
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL MADEIRA
21:00 TELEJORNAL - AÇORES
21:30 LIGA SAGRES: Porto vs Naval
23:30 30 MINUTOS(R/)
00:00 COUTO & COUTADAS
00:30 MAGAZINE EUROPA CONTACTO

SEGUNDA-FEIRA
01:00 MILHO
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:16 ZIG ZAG
10:00 AMANHECER (TELENOVELA)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
16:00 NOTAS SOLTAS
16:15 GOSTOS E SABORES
16:45 MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. INGLAT
17:15 SÓ VISTO!(R/)
18:00 JOGO DUPLO
19:10 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
21:04 TELEJORNAL MADEIRA
21:41 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. INGLAT
22:15 PRÓS E CONTRAS(R/)
00:30 BOMBORDO
01:00 JOGO DUPLO

TERÇA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 AMANHECER (TELENOVELA)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 30 MINUTOS
16:30 MAGAZINE
MACAU CONTACTO
17:00 GRANDE REPORTAGEM-SIC
17:30 A HORA DE BACO
18:00 JOGO DUPLO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE
MACAU CONTACTO
22:15 TRIO D´ATAQUE
23:30 SERVIÇO DE SAÚDE
01:00 JOGO DUPLO(R/)

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

EMPREGOS
Operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
514-820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”,
1 pessoa para trabalho geral e 1
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos
de exp. Salário conforme experiência.
Contactar Jos 514-325-7729
Costureira com experiência para
loja de casamentos, em West Island. Ter carro.
Tony 514-694-6382
Ajudante de mesa (busboy) a tempo inteiro para trabalhar num restaurante português. 514-240-3912
Porteiro (concierge), casal maduro, experiência, para 52 apartamentos, em Montreal, pequenas
reparações. Tempo inteiro, bom
salário e apartamento incluído.
514-485-5764
Empregados com experiência, para
corrimãos e revestimento em alumínio. Bom salário. 514-608-1866
Agente de viagens com 2 anos de
experiência, que fale Francês, Inglês, Português. 514-849-1153
Pessoa para fazer amostras de
costura com experiência para pequena colecção.
Marie Josée: 514-524-0846
Senhora responsável para
limpeza, com experiência.
Em Boisbriand.
450-434-6679 ou 450-437-7314

EMPREGOS
Homem com experiência de construção em sistemas interiores de
metal, gesso, teto, etc. para pequenos trabalhos comerciais. Para
companhia de gestão imobiliária.
Salário anual.
514-355-1233

VENDE-SE

4 pneus de Inverno com jantes de
13po, usados. 514-571-1924

ST-LÉONARD
Esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

José Montez
ANJOU

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

ST-LÉONARD

RENOVAÇÕES

Faço todo o género de renovações.
Senhor Lopes
514-946-2760
Faço juntas de gesso (gyproc) e
instalo gesso; pintura e renovações gerais.
Contacte Alexandre Carneiro
514-402-1620

Bom duplex todo renovado

CENTRE-VILLE

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

VIDENTE

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

ARRENDA-SE

Quartos, apartamentos e lofts comerciais. Manuel Picado:
514-296-7274 ou 514-843-6036
Em Outremont, 6 1/2 , próximo do
Metro, estacionamento privado. Livre 1º de Julho. $850 / mês.
514-274-4843

PROCURA-SE

Procuro trabalho de limpeza, tenho
experiência e referência para edifícios comerciais. 514-656-1687

SERVIÇOS

Problemas com o Computador

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

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem
Triplex, 3 x 61/2 todo renovado. terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

ROSEMONT

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

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

seu carro por causa
da inspecção

H

oje, 31.01.2010, começaram a circular e-mails
na internet com este título alertando para a experiência de um cidadão que alegadamente terá sido
detectado por um radar da PSP indicando que o dia
da inspecção tinha sido ultrapassado encontrando-se,
por isso, em transgressão.
Tal e-mail refere que o D.L. 554/99 de 16.12, estabelecia que a inspecção se deveria verificar no mês
de registo, foi alterado pelo D.L. 109/2004 de 12.05,
que passou a considerar como data limite para a inspecção o dia do registo.
Efectivamente o n.º 1 do art.º 6.º do D.L. 554/99,
dispunha que: “nas inspecções periódicas, os veículos devem ser apresentados á primeira inspecção
anual e ás subsequentes durante o mês correspondente ao da matrícula inicial...”
Todavia a alteração da inspecção para o dia e mês
correspondente ao da matrícula, operou-se em Agosto de 2008 e não em 2004 com a entrada em vigor do
D.L. 136/2008 de 21 de Julho que, no seu preâmbulo
apontava como razão principal da alteração, o facto
de os veículos sujeitos a inspecção periódica serem
habitualmente apresentados nos centros de inspecção
no final do mês correspondente à matrícula inicial, o
que originava grande afluxo de veículos nesse período, contribuindo tal situação, muitas vezes para dificuldades na realização atempada das inspecções e
para a deficiente qualidade técnica das mesmas.
“Assim, a fim de que as inspecções periódicas possam ocorrer ao longo de todos os dias de cada mês,
determina-se agora que a referência da periodicidade das inspecções seja feita não só ao mês como no
dia da correspondente matrícula inicial.”

514-299-2966 depois das 18h

Tal diploma, no n.º 1 do art.º 6.º passou a dispor
que: “os veículos devem ser apresentados à primeira
inspecção anual e ás subsequentes até ao dia e mês
correspondentes ao da matrícula inicial”.
E o n.º 3 deste artigo veio permitir que as inspecções
periódicas possam ser também realizadas durante os
três meses anteriores à data da matrícula .
Para proceder á inspecção são necessários os seguintes documentos da viatura: livrete, título de registo
de propriedade, ficha da última inspecção e cartão de
contribuinte (no caso do veículo estar averbado em
nome da empresa).
Actualmente o preço da inspecção de
veículos ligeiros é € 27,49 e o de pesados € 41,15.

António A. Archer
Leite, advogado

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

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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anedotas
Sabem porque é que os alentejanos não comem iogurtes? Porque
quando chega ao estômago, já passou o prazo de validade...
Conversa entre dois: - Qual é o teu partido? - É o M.D.M.T. - Mas esse
partido é novo... - Pois, é mas já tem muitos aderentes. - Que quer
dizer M.D.M.T. - Mais Dinheiro, Menos Trabalho.
Duas amigas encontraram-se depois de algum tempo sem se verem:
Olga - Queeeeerida! Há quantos séculos!!!!!
Amiga - Jooooooia! Sabes, tive um rebento!
Olga - Ai sim e como se chama?
Amiga - Sonasol.
Olga - Eu também tenho uma filha. Chamei-lhe Maria.
Amiga - Aaaaaaai credo isso não é nome de bolacha?
Dois amigos encontram-se num bar: - Que cara triste é essa, rapaz?
- Nem queiras saber, estou cá com uma depressão. - Tretas. Tenho
um remédio óptimo para isso. Quando estou deprimido vou para casa,
pego na minha mulher e vou com ela para cama. No instante seguinte
estou outra vez óptimo. - Boa ideia. Será que a tua mulher está em
casa?
- A minha mulher fugiu com o meu melhor amigo. Diz o outro:
- Com quem? - Sei lá. Só sei que agora é o meu melhor amigo.
Duas senhoras da alta sociedade foram fazer um safari. Lá no meio
da selva, vêem um nativo a ser engolido por um crocodilo. Vira-se
uma para a outra: - Ai rica, isto é chiquérrimo. Aqui até os sacos cama
são ‘Lacoste’!

Palavras Cruzadas
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Boca do inferno

Esclarecer o que nunca existiu
com explicações que não explicam nada

T

rês meses depois de ter sido afastado da Casa Civil
do Presidente da República por causa do seu envolvimento no chamado caso das escutas, e dois meses
depois da sua reintegração na Casa Civil do Presidente da República sem que tivesse havido novidades a
propósito do seu envolvimento no chamado caso das
escutas, Fernando Lima veio a público explicar o seu
envolvimento no chamado caso das escutas dizendo
que, tendo embora estado envolvido no chamado caso
das escutas, na verdade não teve nada a ver com ele.
Ora até que enfim, um esclarecimento claro e cabal
sobre este estranho processo.
Primeiro, recorde-se, Fernando Lima tinha arranjado sarilhos falando a um jornal. Agora, quis esclarecer
tudo escrevendo para um jornal. Não pode dizer-se que
tenha aprendido a lição. Sobretudo porque a explicação
de Lima é como o computador de Cavaco: tem vulnerabilidades. O ex-assessor de Cavaco e actual assessor
de Cavaco diz que o caso foi empolado pelos jornais a
partir de um desabafo vago e inofensivo. “Como é que
elementos do PS”, terá perguntado Lima inocentemente, “sabem o que faz cada um na vida privada? Andam
a vigiar os assessores, quem sabe através de escutas
instaladas na residência oficial do Presidente, na sequência aliás de um caso em que, ao que suspeitamos
todos aqui na Casa Civil, um assessor do governo foi
espiar o Presidente para a Madeira?” A partir destas

simples declarações, os jornalistas, com a capacidade
de efabulação que se lhes conhece, conseguiram supor
que o assessor da presidência desconfiava da existência de escutas na residência oficial do Presidente, e
acreditava num caso anterior de espionagem do governo a Cavaco Silva. Tudo não passou, portanto, de
uma fantasia inventada pela imprensa. Para Fernando
Lima, o Público esteve mal em todo este processo. O
DN, revelando o modo como o Público esteve mal,
esteve ainda pior. E o Expresso, que agora publicou
o esclarecimento de Lima, não perde pela demora. É
óbvio que também não se terá portado bem.
Em resumo, a Presidência nunca teve suspeitas gravíssimas de estar a ser vigiada, mas à cautela o Presidente mandou examinar as suas comunicações. A
hipótese de vigilância aos assessores de Cavaco não
passou de um desabafo que não era para ser tomado
à letra, mas de facto o computador do Presidente tinha vulnerabilidades. Falar no caso na altura foi um
modo de desviar as atenções dos problemas graves
que o país atravessava, mas falar no
assunto agora é apropriado, até porque o país já se livrou dos problemas
graves que atravessava. Estava a ver
que nunca mais se esclarecia isto.

oi-me há dias possível acompanhar na TVI 24
mais um programa sobre o estado atual da Justiça, e em que estiveram presentes, como convidados,
António Marinho e Pinto, Rui Rangel e um procurador, de apelido Pinto, moderados por uma jovem
conhecida, mas cujo nome não tenho presente.
O programa, claro está, valeu o que valeu, mas teve
algum interesse, mau grado o resultado anunciado,
ou seja, de um lado os magistrados, do outro o Bastonário da Ordem dos Advogados. Os primeiros, sempre extraordinários e infalíveis, o segundo, sempre
errado. E vice-versa.
Mas logo na hora seguinte a SIC Notícias apresentou um outro programa sobre o mesmo tema, moderado por Mário Crespo, e onde foram convidados o
juiz António Francisco Martins, o mestre e advogado
Paulo Saragoça da Mata, o procurador João Palma e
Carlos Anjos, em representação da ASFIC/PJ.
O programa teve bastante menos interesse que o primeiro, saldando-se, em todo o caso, como aquele: de
um lado, os magistrados e o polícia, do outro, o advogado e mestre, embora numa situação já muito menos
frontal contra as posições dos restantes três.
Ora, foi neste momento, no decurso deste programa, que me assaltou a dúvida que conduziu a este
meu escrito. É que neste programa estava presente

um membro da ASFIC/PJ, ao passo que no da hora
anterior não estava.
Estavam, claro está, juízes, advogados e procuradores, e todos diferentes, sendo que os juízes eram até
membros de associações distintas, mas polícias só estava um e no segundo programa, porque no primeiro
não esteve nenhum.
Num ápice, assaltou-me esta ideia: seja qual for o
canal e qualquer que seja o programa, lá está sempre,
como representante da ASFIC/PJ, Carlos Anjos...
Precisamente o contrário do que acontece com os juízes, com os advogados e com os procuradores. Ou
mesmo com muitos dos outros sindicatos de polícias,
ou da GNR, por aí existentes: nem sempre são os
mesmos os convidados...
O facto, como expliquei atrás, intrigou-me, acabando por levar-me a procurar o sítio da ASFIC/PJ, de
molde a tentar conhecer a estrutura dos órgãos sociais daquela associação. Bom, encontrei mil e uma
coisas, desde a sua história e alguns dos seus fundadores, entidades congéneres estrangeiras, mas não
encontrei os órgãos sociais. É claro que eu posso ter
procurado apressadamente, mas não creio tê-lo feito. E se estou certo, isto poderá explicar a razão de
ser sempre Carlos Anjos a representar, ao menos nos
programas televisivos, a ASFIC/PJ.
Quase certamente, o associado da ASFIC/PJ teria
também estado presente no primeiro programa, só
que os dois eram seguidos, em horas sucessivas, pelo
que se poderia tornar difícil sair de um local e chegar
ao outro, mesmo que na pirisga, como usa dizer-se.
Mas será que tudo isto é mesmo assim?
Ou será que irão agora surgir outras figuras da ASFIC/PJ? Teremos de esperar.

Ricardo Araújo Pereira

Uma dúvida que me assaltou
F
HORIZONTAIS: 1. Pestilência. Condutor de palanquim, na Índia. 2.
Dez mais um. Campo pequeno. 3. Inchação produzida pela infiltração
de serosidades no tecido celular, sem vermelhidão nem dor. Redrar
(as vinhas). 4. Medicina (abrev.). Ladainha. 5. Família de carnívoros,
digitígrados, que têm por tipo o gato. Ástato (s.q.). 6. Matemática
(abrev.). Correios e Telecomunicações de Portugal. 7. Extraterrestre
(abrev.). Tratamento de cortesia dado a mulheres. 8. Extermina. Naquele lugar. 9. Enfurecera. Soltar mugidos. 10. Dá de caras com. Vassourar o forno, depois de aquecido. 11. Fazer zoada. Agravamento.
VERTICAIS: 1. Importunam (fig.). Qualidade do que é nédio. 2. Indefinido (abrev.). Afectuoso. 3. Azedume. Grande saco. 4. Preposição
designativa de carência ou ausência. Pôr lastro em. 5. Dispor em aliteração. 6. Palavra havaiana que designa lavas ásperas e escoriáceas.
Anno Domini (abrev.). Medida de velocidade equivalente a uma milha
por hora. Aprovado (abrev.). 7. Unha (gír.). 8. Arrastamento. Auroque.
9. Desloquei da posição ocupada. Engolir com avidez e sem mastigar.
10. Grande leque usado nas cerimónias eclesiásticas. Reuni num interesse ou propósito comum. 11. Larica (pop.). Apre.

Tel.: 514 381.5200

1530, fleury este, Montreal

eliteplus.teresa@videotron.ca
licença do québec

ESPECiAL DA SEMANA

Partida 18 de julho regresso 30 de agosto

Lisboa/Porto 1319.00$
Açores a 843.00$

O Papa em fátima partida garantida
8 de maio regresso 23 de maio.
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Compare os nossos preços de Verão
Ao seu serviço: Paula Daniela Azevedo
Teresa Gaipo

Para o Sul clique

WWW.HOLAVOYAGES.COM

Hélio Bernardo Lopes

MULHER ACTIVA

Traímos mais do que os homens?
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HORIZONTAIS: 1. Miasma, Amal. 2. Onze,
Agrela. 3. Edema, Arxar. 4. Med, Ladairo.
5. Félidas, At. 6.Mat, CTT. 7. Et, Senhora.
8. Destrói, Ali. 9. Irara, Mugir. 10. Encara,
Raer. 11. Zoar, Pioria.
VERTICAIS: 1. Moem, Nediez. 2. Indef,
Terno. 3. Azedém, Saca. 4. Sem, Lastrar.
5. Aliterar. 6. Aa, AD, Nó, Ap. 7. Gadachim.
8. Arrasto, Uro. 9. Mexi, Tragar. 10. Alara,
Aliei. 11. Larota, Irra.

Sofia Martinho
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as condições de vida se vão degradando: “as pessoas
têm que trabalhar cada vez mais, não estão dispostas
a perder em detrimento do companheiro ou dos filhos
ou sentem que estão numa relação de défice, porque
o ordenado não chega e têm de prescindir de uma
série de coisas.” Ora, o cansaço reflecte-se na relação
e a pessoa principia a olhar lá para fora e a procurar
quem lhe pode dar aquilo que sente que já não tem.”
Sexo ou emoção?
“O que mais me atraiu no
início foi a sedução dos pequenos gestos; estava casada há tanto tempo que me
tinha esquecido de como
um simples olhar podia
ser sensual”, revela Maria
Silva. Nesse caso, em que
ficamos: quando se inicia
uma relação extra-conjugal,
a mulher procura satisfação
sexual ou emocional? Para
Margarida Casimiro, uma
recorre da outra: “Os homens procuram calor, sexo,
qualquer coisa de muito excitante. As mulheres
também, mas, numa fase
inicial, vão em demanda do romantismo perdido, da
ideia de sedução, de que já não se lembram ou que
nem sequer chegaram a viver. As mulheres procuram
o enamoramento e os homens gostam de ser assediados - é a combinação perfeita. Porém, depois de
consumado, o caso deixa de ser novidade e perde o
interesse.” E os próprios? Como justificam a si mesmos o acto da traição? “Já ouvi as justificações mais
incríveis. As mulheres dizem ‘se ele me tratou mal,
mereceu’ e eles acusam: ‘se ela não aceita ser um
bocadinho mais sedutora, do que está à espera?’”
Ou seja, o outro é sempre o pretexto porque é a melhor forma de não se assumir a responsabilidade da
escolha. Assim, a pessoa sente legitimidade em fazêlo. “Imagine uma mulher que recebe pouca atenção.
Ela até sente uma certa ‘justiça’ no acto de atraiçoar
o marido: é a vingança suprema; ninguém vai dizer:
‘eu até gosto do meu marido, mas escolhi ter um caso
com aquele tipo muito atraente que trabalha comigo,
apesar de não estar minimamente interessado em ir
viver com ele’.”
Nós escondemos melhor
Se uma união tem como base a confiança e a fidelidade, onde entra a culpa nesta equação? “A culpa
existe, mas, apesar disso, os homens acabam por ser
mais honestos ou pelo menos mais ‘transparentes’,
pois têm dificuldade em manter o segredo e com grande facilidade as mulheres se apercebem ou suspeitam
de que algo se passa.” Connosco, é o contrário: se
ela não quiser provocar uma ruptura na relação, raramente o companheiro descobre que lhe foi infiel. “As
mulheres estão treinadas para serem boas donas de
casa, boas profissionais, boas mães, portanto, também têm de ser boas na parte da infidelidade”, aponta a terapeuta. Até porque, na maior parte dos casos,
não querem abandonar o actual parceiro: “quando
há uma situação de ruptura, o problema vai além
de uma situação de infidelidade. É porque já não há
forma de fazer funcionar uma relação a dois, já não
há entendimento sexual nem emocional. A fidelidade
não é sinal de que não exista amor. Tem muito a ver
com a perspectiva cultura em questão, com a forma
como a pessoa interpreta o papel na relação.”
Afinal, o que existe é uma grande disponibilidade,
quer dos homens como das mulheres, para se ser infiel, porque as pessoas sentem uma enorme necessidade de se sentirem amadas e de terem mais atenção.
Como conselho para evitar o problema, a terapeuta
lembra: “Fundamental é a pessoa sentir-se importante o suficiente na vida do outro para ele lhe dar
uma das coisas mais preciosas dos dias de hoje, que
é o tempo”.
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um inquérito recente, só 7% das mulheres
confessaram ter sido infiéis. A Voz de Portugal quis saber se isso era mesmo verdade ou se
simplesmente não gostamos de assumir quando
saltamos a cerca.
“Aconteceu tudo por acaso: entrou um colega novo
no departamento da empresa onde eu trabalhava e
começámos a trocar uns olhares; depois, ele convidou-me para almoçar,
a química surgiu e fomos
avançando até que nos encontrámos algumas vezes
num hotel, durante a hora
de almoço.”A confissão é
de Maria Silva, de 40 anos,
casada há dez e mãe de dois
filhos. O caso não teve futuro. “Passado a fase de encantamento, cai em mim e
tomei consciência que não
ia colocar em risco uma relação de tantos anos, ainda
por cima com duas crianças pequenas, e terminei a
relação.”
Os números mentem?
A fazermos fé no que nos
diz o estudo ‘Inquérito Saúde e Sexualidade’, realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Maria Silva é a excepção à regra.
Nesse estudo 16,9 por cento dos homens admite ser
infiel contra sete por cento das mulheres, sendo que,
entre aquelas com 55 ou mais, apenas 3,2 afirma ter
dormido com alguém fora do casamento. A média de
parceiros sexuais é também muito ‘limitada’: 55,7
por cento do sexo feminino garante ter tido apenas
um durante toda a vida. Mas serão esses números
verdadeiros? Falámos com Margarida Casimiro,
psicoterapeuta, no desejo de contrapor à estatística
a prática clínica. E a resposta fez-nos acreditar que,
dos números à realidade, vai uma distância enorme:
“É triste ver estes resultados, porque as mulheres,
ao dizerem que apenas tiveram um parceiro, estão
a ‘desvalorizar’ a verdade. No meu consultório, não
é isso que constato e mesmo as conversas com os
meus colegas revelam essa realidade.” E a psicóloga
vai ainda mais longe: “Faz lembrar as quotas para
o Parlamento Europeu: estas mulheres parecem ter
respondido para ficar na média ‘correcta’. Em termos da minha prática clínica, a infidelidade é recorrente, quer entre homens, como entre mulheres.”
Motivo: o ‘cansaço’ da relação
O que faz então com que os casais procurem sexo
fora do espaço da relação? “Por norma, isso acontece
devido ao desgaste da relação e à desmotivação que
origina: as pessoas deixam de gostar de si próprias
e de ter interesse na pessoa que escolheram e com
facilidade começam a projectar no outro as falhas
que elas próprias não assumem.” Mas se podíamos
pensar que isso apenas acontece em relacionamentos
de muitos anos, nada podia estar mais longe da realidade. “É assustador quando percebemos que essa é
uma situação recorrente de relações recentes”, realça
Margarida Casimiro, “porque a forma como se parte para a relação já é perniciosa.” Se há trinta anos
atrás, era intimidante pensar que o casamento era ‘até
que a morte nos separe’, agora é igualmente assustador a forma leviana como a pessoa pensa ‘posso-me
casar porque me posso divorciar’. Isso não vincula
a pessoa a uma escolha e entra-se no casamento/relação como num padrão de consumo rápido. Entre
os casais mais novos há uma dessacralização do acto
de entrega e isso depende do carácter temporário de
tudo: tudo é relativizado. E se podíamos pensar que
as gerações mais novas têm uma mente menos preconceituosa, a terapeuta desmente-o: “os jovens fazem ainda a divisão namorada/’as outras’. Afinal de
contas, é muito importante e dá muito jeito ter uma
relação: um quadro superior deve ser casado e ter
uma mulher para levar ao jantar da empresa.”
Também não é fácil viver a dois num mundo em que
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Fórmula 1

Época 2010 começou
segunda-feira com
primeiros testes
colectivos em Valência

A

nova temporada da Fórmula 1 teve o seu início
oficial segunda-feira, data em que começaram
os testes colectivos no autódromo de Valência. Felipe Massa, Rubens Barrichello e Michael Schumacher estavam entre os pilotos confirmados. Ferrari,
Mercedes, Williams, Renault, Sauber e STR estrea-
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Braga continua a sua
caminhada para o bom sucesso…

E

nquanto se discute inflamadamente
as “jogadas” nos túneis, há um campeonato em andamento. Não parece, mas
é verdade. A relva está a ser maltratada e
foi atirada para segundo plano, ficando
na sombra dos corredores que levam aos
balneários, onde é possível uma tocada acontecer a
qualquer momento. Em defesa do futebol, na relva
e sem truques, destaca-se uma defesa e um ataque.
A evitar golos, o campeão é o Braga. A equipa de
Domingos não os sofre desde a 12ª jornada e é o melhor exemplo da Europa. Já a atacar, o Benfica apresenta números impressionantes para os quais muito
tem contribuído Cardozo. Outro goleador em alta, e
talvez com maior influência do que o paraguaio no
rendimento da sua equipa, é o portista Falcao. Tem
menos dois golos do que o encarnado, mas também
menos penáltis (um contra seis), e parece ser a gran-

de arma dos dragões para uma luta pelo título agora
reduzida a três.

Beira-Mar mais primeiro
ram o novo carro com seus principais pilotos. Pela
escuderia italiana, Massa foi para a pista no primeiro dia de testes e voltou mais tarde. O seu companheiro de equipa, o espanhol Fernando Alonso, só
fez a sua estreia no novo carro na quarta-feira.
O heptacampeão mundial, Michael Schumacher,
dividiu o tempo de testes nesta segunda-feira com
o seu companheiro, Nico Rosberg, que treinara
sozinho. O alemão regressava à pista de Valência.
Barrichello, por sua vez, treinara com a Williams
na segunda e na terça. Heidfeld, piloto de testes da
equipa, só testou ontem.
A McLaren preferiu usar o piloto de testes Gary
Paffett nos testes desta segunda-feira. O actual campeão mundial, Jenson Button, estreou o MP4/25 segunda-feira, um dia após Lewis Hamilton, o outro
nome da equipa inglesa.

Somente as equipas que ainda não lançaram os
seus carros não participaram nos testes em Valência. São elas: Virgin, RBR, Force India, Lotus,
USF1 e Campos.

O

Beira-Mar é o grande vencedor de
uma jornada aziaga para os seus
mais directos perseguidores na luta pela
liderança da Liga Vitalis. Os aveirenses
cumpriram a sua obrigação, atrasando
o Portimonense, e dois emblemas que
lutam pela sobrevivência, Penafiel e Varzim, trataram do bloqueio a Santa Clara e Feirense, respectivamente. Assim, a formação de Aveiro ganhou uma
confortável vantagem de quatro pontos sobre açoria-

nos – perderam contra uma equipa que não vencia
há nove jogos – e algarvios, cavando ainda um profundo fosso de sete para o emblema de Santa Maria
da Feira, derrotado por uma equipa poveira que não
vencia também desde Outubro. De resto, destaque
ainda para o salto de gigante do Freamunde na tabela
(de 11º para 7º), graças ao quarto triunfo consecutivo,
desta feita sobre um Covilhã que estreou Nicolau Vaqueiro como terceiro timoneiro da época.

Sporting lidera lista de gastos na Europa

O

Sporting lidera a lista de clubes que mais gastaram no mercado de Janeiro na Europa, mano a
mano com a Fiorentina, com os 11 milhões investidos em quatro reforços. O Benfica também entra na
lista de clubes que mais investiram.
Sinama-Pongolle, que custou 6,5 milhões ao Sporting, também está entre os mais caros de Janeiro. A
lista de compras dos «leões» completa-se com João
Pereira (3 milhões), Pedro Mendes (1,5 milhões, valores não oficiais) e Mexer (130 mil euros).
Entre os clubes europeus, só a Fiorentina rivaliza
com os «leões». E a dúvida sobre a liderança da lista
prende-se com o valor de Mario Bolatti, cujo pas-

se era detido em parte pelo F.C. Porto, que não foi
oficializado, mas rondará os quatro milhões de euros. Além disso, o clube italiano contratou o sérvio
Adam Ljajic por mais de sete milhões. Os restantes
jogadores que rumaram a Florença, incluindo o exbenfiquista Keirrison, chegaram por empréstimo.
O Benfica contratou Éder Luis, Airton e Alan Kardec, por valores que não foram oficializados, mas
rondarão os oito milhões de euros.
Quanto ao F.C. Porto, gastou 3 milhões por 60 por
cento do passe de Ruben Micael e, a fechar o mercado, assegurou o jovem David Addy por uma verba
não divulgada.

Comissão Disciplinar da Liga suspendeu Vandinho por três meses enquanto os companheiros
Mossoró e Ney (agora emprestado ao V. Setúbal) foram punidos por 3 e 2 jogos, respectivamente.
Os castigos surgem na sequência dos incidentes

ocorridos na recepção ao Benfica, na 9.ª jornada, à
entrada para o túnel e já no interior do mesmo, no
intervalo do encontro, sendo que o treinador adjunto
dos benfiquistas, Raul José, alegou ter sido agredido
por Vandinho.

Vandinho suspenso 3 meses
A
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R
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oger Federer soma e segue. Domingo, o suíço,
número um do Mundo, venceu na final do Open
da Austrália o escocês Andy Murray, por 6-3, 6-4,
7-6 (13-11), e arrecadou a sua 16º vitória em torneios
do Grand Slam (Open da Austrália, Rolland Garros,
Wimbledon e Open dos Estados Unidos).

O segundo tenista que mais títulos do Gran Slam
arrecadou (14) foi o norte- -americano Pete Sampras.
No seu melhor.
“Estou na lua por ter vencido novamente. Joguei
algum do meu melhor ténis nestas últimas duas semanas”, disse Federer, após o encontro disputado na
Rod Laver Arena, em Melbourne. Este foi o quarto
triunfo de “FedEx” na competição, depois das conquistas em 2004, 2006 e 2007, e o primeiro como
pai – as meninas gémeas nasceram em Julho do ano
passado. Emocionado com mais um troféu, Federer
teve uma palavra de apoio para Murray: “Jogaste
um torneio fantástico, és muito bom e vais ganhar
um torneio do Grand Slam um dia destes, não te
preocupes”.Elas: no sábado, a norte-americana e
número um mundial Serena Williams ganhou a final a Justine Henin (6-4, 3-6 3 6-2).

Breves
Lateral-esquerdo
campeão do mundo
de sub-20, joga na
Dinamarca
O FC Porto poderá estar a
um passo de assegurar os
serviços do ganês David
Addy, jogador de 19 anos,
que actua na posição de
lateral-esquerdo. Addy foi
um dos integrantes e titular indiscutível da selecção do Gana que recentemente se sagrou campeã
mundial de sub-20.
Mexer não fica no
plantel e o futuro
está indefinido
O defesa-central internacional moçambicano Mexer não irá fazer parte do
plantel leonino até ao final
da temporada. Uma lesão
num pé, contraída ao serviço da sua selecção, que
participou na última edição do CAN, adensa as
dúvidas em torno do futuro do jogador.
Nuno Gomes
fica na Luz
Os italianos do Chievo
tentaram nos últimos dias
contratar Nuno Gomes,
por empréstimo, até ao
fim da presente temporada, mas o avançado foi
peremptório na resposta
rejeitando o convite. Nuno
Gomes continua a gozar
de grande popularidade
em Itália e, depois da tentativa frustrada da Fiorentina, o treinador do Chievo, Mimmo Di Carlo, não
escondeu que veria com
bons olhos a presença
do avançado na sua equipa. “O Nuno Gomes é um
bom jogador. O presidente Campedelli verá o que
pode fazer...”, sublinhou
o treinador. O problema
para os italianos é que o
camisola 21 quer cumprir
o contrato com o Benfica
até 2011 e ser campeão
nacional.
Futsal: Espanha
venceu por 4-2
e sagrou-se
tricampeã europeia
A Selecção Nacional Portuguesa de futsal caiu,
mas fê-lo de cabeça erguida. Depois de uma primeira parte em que nunca incomodou, a equipa
das quinas encheu-se de
brio e fez uma ponta de
final de grande qualidade, conseguindo enervar
a poderosa Espanha, que
não perde um jogo oficial
desde 17 de Fevereiro de
2005. No entanto, o despertar português chegou
demasiado tarde. E a Espanha sagrou-se tricampeã europeia.
FC Porto: Angelino
Ferreira
substitui
Fernando Gomes
A SAD do FC Porto comunicou, na segunda-feira, à
CMVM a cooptação de Angelino Ferreira, que passa
assim a exercer os cargos
de administrador da SAD
e representante para as
Relações com o Mercado,
em substituição de Fernando Gomes.

Presidente da UEFA Michel Platini
promete ataque à corrupção

O presidente da UEFA Michel Platini garantiu, no final de uma reunião
do Comité Executivo em Malta, que o
organismo adoptou uma política de tolerância zero contra corrupção.
“Vamos usar toda a nossa força para

combater aqueles que corrompem o
jogo. Se os jornalistas souberem antes do jogo quem vai ganhar perde-se
todo o interesse, e o futebol acaba por
morrer. Sinceramente, acho que este
é um problema muito sério”, atirou o
responsável.
Platini assegura que as penas serão
severas para quem for apanhado: “Um
jogador que esteja envolvido, nunca
mais voltará a jogar. Um árbitro não
apitará novamente, um presidente não
dirigirá mais, um treinador deixará de
treinar. Esta é a vontade do presidente
do ‘Comité’ Executivo, não podemos
tratar isto de forma leve”.

Egipto campeão africano

O

Egipto consagrou-se este Domingo, 31 de Janeiro, campeão africano pela sétima vez, ao derrotar o Ghana,
por 1-0, na final da Taça de África das
Nações Orange Angola 2010, disputada no Estádio 11 de Novembro, em Luanda. Os egípcios
acabaram deste modo por
fazer história, já que venceram a Taça pela terceira vez
consecutiva, um feito que
até ao momento não foi alcançado por nenhuma outra selecção
do continente. Depois do empate sem
golos, durante oitenta minutos, todos
esperavam que a final fosse decidida
no prolongamento ou nas grandes penalidades. Mas Gedo, que arrecadou o
título de melhor marcador desta Taça,
contrariou as expectativas de mais de
40 mil espectadores presentes no Estádio 11 de Novembro ao rubricar o único golo do desafio. Marcado por uma

postura táctica excepcional de ambas
equipas, o jogo registou momentos de
alegria e classe de duas selecções que
souberam dignificar o último desafio da 27ª edição da Taça das Nações,
embora as Estrelas Negras
tenham dominado em dado
período a equipa do Egipto. Numa avaliação global,
e se o futebol não é justo
em muitas circunstâncias,
hoje pelo menos parece ter
sido, pois é consensual que a selecção
do Egipto foi uma das melhores deste
campeonato. As estatísticas confirmam
a superioridade do Egipto, que em seis
jogos fez 16 golos e nunca perdeu.
O Ghana fica com a medalha de prata,
melhorando a última classificação alcançada em 2008, em sua casa, quando
conseguiu apenas a terceira posição. O
bronze coube a Nigéria, que derrotou a
Argélia, igualmente por uma bola.

F.C. Porto-Sporting, 5-2

Falcao, de novo decisivo
Pese o bom arranque de temporada,
não será injusto dizer que este é o melhor Falcao da época. Fez o terceiro bis
em 2010, ano em que, em seis jogos
fez oito golos. Para além dos números,
que são sempre vitais, ou não estivéssemos a falar de um ponta-de-lança,
tem sobre si novo factor de motivação.
Em dois encontros com os rivais de
Alvalade, o colombiano
assumiu protagonismo.
No jogo da Liga, fez o
único tento do encontro.
Hoje, quando o desafio
se encontrava empatado, pegou na bola e, por
entre um emaranhado
de pernas sportinguistas
arranjou uma nesga para
atirar à baliza de Patrício,
trazendo o F.C. Porto de
novo para a frente do marcador. Pouco
depois, ganhou a Grimi de cabeça e aumentou a contagem.
Ruben Micael, a estrear no Dragão
Muito acarinhado pelos adeptos, ou
não estivesse a fazer a estreia no Dragão, o médio português conseguiu uma
exibição consistente, dando sequência
às boas indicações deixadas nos encontros anteriores. O seu ponto alto veio
ao minuto 42 com a assistência perfeita
para o bis de Falcao.
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Rolando, a nova voz da defesa
Abriu o caminho à goleada e ganhou
rotinas com um novo companheiro de
sector. Com Bruno Alves ausente, Rolando teve de se assumir como a voz
de comando da dupla de centrais. Liedson, Saleiro e Pongolle nunca foram
ameaças consistentes, mas todos os fogachos foram apagados com tranquilidade e segurança.

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

42
42
36
27
26
24
23
22

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

RESULtADOS
Sexta-feira (29 Jan)
Sp. Braga-Sporting
Sábado (30 Jan)
Naval-Belenenses
U. Leiria-Olhanense
Nacional-FC Porto
Benfica-V. Guimarães
Domingo (31 Jan)
V. Setúbal-Rio Ave
P. Ferreira-Académica
Segunda-feira (01 Fev)
Leixões-Marítimo

20
19
18
16
14
14
14
11

próxima jornada
1-0
1-0
2-0
0-4
3-1
2-2
2-1
1-2

Sábado (06 Fev)
Sporting-Académica 14:15
V. Setúbal-Benfica
16:15
Domingo (07 Fev)
Olhanense-Nacional 10:00
Marítimo-U. Leiria
11:00
Rio Ave-Leixões
11:00
Guimarães-P. Ferreira 13:00
FC Porto-Naval
15:15
Segunda-feira (08 Fev)
Belenenses-Sp. Braga 15:15

CALDENSE
Experiência
Competência
Moda

A
V
P
8
3
0
6
6

TEL.: 514-849-1047
VICTOR LUCAS

66 DULUTH ESTE, MONTREAL
Taça da liga

UEFA Europa League

9 de Fevereiro às 15h15
Sporting vs Benfica
10 de Fevereiro às 15h15
FC Porto vs Académica

1/16 de Final
Everton - Sporting 18/02
Hertha Berlin - Benfica 18/02

TACA de PORTUGAL

Resultado

Quarta feira, 03 fev:
Pinhanovense - Naval, 9:30.
Sporting de Braga - Rio Ave, 13:15.
Quinta feira, 04 fev:
Paços de Ferreira - Chaves, 15:15.

FC Porto 5-2 Sporting

liga de honra - LIGA vitalis
1-Beira-Mar
2-S. Clara
3-Portimonense
4-Feirense
5-Oliveirense
6-Trofense
7-Freamunde
8-Chaves

P
33
29
29
26
26
25
23
21

J V E
17 10 3
17 7 8
17 8 5
17 7 5
17 7 5
17 7 4
17 6 5
17 5 6

D
4
2
4
5
5
6
6
6

P
21
21
21
20
18
17
17
13

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

J V
17 5
17 4
17 5
17 4
17 3
17 3
17 4
17 3

E D
6 6
9 4
6 6
8 5
9 5
8 6
5 8
4 10

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

41
36
31
28
25
22
22
21
21
21
21
20
19
17
15
8

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

32
32
30
28
26
25
24
24
21
20
20
20
19
18
17
10

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

42
32
32
29
28
26
25
25
24
21
20
19
17
16
13
3

III Divisão Portuguesa
Série A

Série b

35
31
30
28
27
21
21
19
18
16
14
7

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

1-Pombal
31
2-Sourense
31
3-F. Algodres
31
4-Anadia
29
5-Gândara 2
6
6-Mangualde
24
7-BC Branco
24
8-Tocha
22
9-V. Mocidade
15
10-Alcains
11
11-Penamacorense 10
12-Nelas
6

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

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

Belluschi, sem medo
Com a chegada de Ruben Micael levantaram-se coros a declarar a morte
de Belluschi. Mas o argentino nem de
moribundo tem nada. Está vivo e bem
vivo. Realizou uma exibição positiva e
mostrou que está aí para a luta. Quando Jesualdo tiver todas as opções para
o meio campo disponíveis, o momento
actual de Belluschi terá de ser levado
em conta na hora de decidir.

15

Série G - AÇORES

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

Série c

29
28
27
26
25
25
23
22
18
16
14
6

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

36
34
29
27
26
23
22
18
17
17
9
6

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

Série e

40
30
29
25
25
23
19
17
11
7

27
27
27
25
24
23
22
22
21
20
15
6

Série f

Série G - MADEIRA

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

34
32
30
27
26
20
20
17
16
14
12
9
33
30
28
26
25
24
24
18
17
14
12
5
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