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O excesso
de álcool

D

e acordo com um inquérito feito pela revista “Teste Saúde” da
Deco, nos últimos dois anos, cerca de
75 mil portugueses sofreram acidentes
na estrada por causa do álcool. O estudo foi feito a pessoas entre os 18 e 74
anos de idade que responderam anonimamente.
Os resultados demonstram que a
maioria dos inquiridos toma bebidas
alcoólicas sem exageros. Até dois copos por dia para os homens e um para
as mulheres, o consumo aceitável.
Além deste limite, há riscos para a saúde e segurança. Verificou-se que, nas
mulheres, o consumo de risco ocorre
sobretudo entre os 18 e os 24 anos. Os
homens abusam, mais a partir dos 35
anos. Quase 2 milhões de pessoas morrem todos os anos por problemas relacionados com o álcool e 23 milhões de
europeus são dependentes da bebida.
Em 2003, Portugal ocupava o oitavo
lugar na lista de consumidores de álcool e o quarto no vinho. Estima-se que
o abuso destas bebidas esteja relacionado com 30% das mortes por câncer
do esófago e fígado e com metade das
mortes por cirrose. Também causa centenas de mortes por ano nas estradas e,
provavelmente, metade das mortes em
acidentes de trabalho, além de uma diminuição da produtividade. O álcool
é já a terceira causa de morte precoContinuação na página 2

Seis homens para uma só cadeira

Página 3

A eleição para o
Presidente da República
P

assou o Natal e aí está já a eleição
para o Presidente da República, a decorrer dentro do que seria de esperar, mas
desta vez com um dado muito novo: o
quase cabal desinteresse dos portugueses
pelo ato que se aproxima, fruto, acima de
tudo o resto, da sua completa descrença

face ao futuro. Em boa verdade, e sem
um ínfimo de falta de objetividade, de
há muito os portugueses puderam dar-se
conta de que a nossa (dita) democracia
está reduzida à exclusiva forma dos dias
daMosti
votação
para cada um dos atos eleitoMondiale 2000
11 novembre 2010
rais.
Por
tudo
isto, e como seria facilmenA Voz de Portugal

te expectável, os debates eleitorais nada
trouxeram de útil, situação que se materializou nos baixos níveis de audiência
em seu redor. E, como também sempre
teve lugar, em nada serviram para esclarecer o que quer que fosse sobre a intenContinuação na página 14
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2 NOTÍCIAS
agenda comunitária
Festa Disco Night

O grupo de jovens da Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza no
dia 15 de Janeiro pelas 20h00 na sua sede, 260 Rachel E. em Montreal, a festa “Disco Night” que será bastante animada com mascarados e
música dos anos 70. Preço: bilhetes vendidos antes da festa 5 discos
e 10 discos vendidos à porta. Para mais informações: 514-967-2709.

Matança do Porco

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a festa da
Matança do Porco no dia 29 de Janeiro pelas 19h00 na sua
sede 260 Rachel este em Montreal. Com uma saborosa
ementa de sopa, carne de porco, torresmo de caçoula e
branco, chouriço, morcela, batatas e inhames. A festa será
animada por DJ Mike the Mecanik. Reserve os vossos lugares ou mesas com antecedência. Para mais informações 514-982-0688.

Primeira festa do ano 2011

O Clube Oriental Português de Montreal organiza a sua primeira festa
do ano 2011 no sábado 15 de Janeiro pelas 19h30.
Animado pelo DJ J.G. Night Productions.
Para mais informações ou reservas: 514-342-4373.

Cursos de azulejos e de escultura

Os cursos de azulejos e de escultura começarão em finais de Janeiro.
Os dois cursos vão funcionar em simultâneo e conforme a preferência
dos alunos. Haverá um curso para crianças com preço especial. Os
interessados devem inscrever-se com antecedência.
Para mais informações contactar:514.844-1011.

Centro Comunitário Santa Cruz

A Missão Portuguesa de Santa Cruz apresenta,no próximo Domingo
dia 16 de Janeiro, às 15:00, no quadro das festividades do 25° aniversário da construção da Igreja, o concerto de Reis com “SARA FRANCO”. A estrela portuguesa que canta a música do mundo.
Para bilhetes e informações: 514.844.1011.

pensamento da semana
“A vida não é um problema que possa resolver-se dividindo a luz
pela escuridão ou os dias pelas noites, mas sim uma viagem imprevisível entre lugares que não existem”. Stig Dagerman

EFEMÉRIDES - 5 DE JANEIRO
1616 - Francisco Caldeira Castelo Branco funda a cidade de Belém,
atual capital do Estado de Pará, Brasil.
1665 - Morre o matemático Fermat, que estabeleceu os princípios do
cálculo diferencial e do cálculo de probabilidades.
1837 - É fundada a Escola do Exército, atual Academia Militar.
1919 - A Câmara dos Representantes dos EUA rejeita a proposta de
Lei que concede o direito de voto às mulheres.
1932 – É eleita Hattie W. Caraway, a primeira mulher a entrar no Senado dos EUA.
1945 – II Guerra Mundial. As forças alemãs batem em retirada na batalha de Bulge, Bélgica.
1959 - O general Humberto Delgado, candidato da Oposição Democrática às Presidenciais de 1958, pede asilo político na Embaixada do
Brasil em Lisboa.
1970 - Rendição dos separatistas do Biafra, terminando a guerra civil
nigeriana que se prolongava há 32 meses.
1972 – Guerra Colonial. O MPLA estende a luta armada ao distrito de
Cunene.
1976 - Morre a escritora britânica Agatha Christie, criadora do inspetor
Hercule Poirot e de Miss Marple.
1978 – O presidente dos EUA James Carter acusa a URSS de interferência no conflito entre a Somália e a Etiópia.
1980 - Morre o maestro e compositor português Frederico de Freitas,
77 anos.
1988 - O Governo autónomo basco e os seis partidos regionais - exceto o Batasuna, braço político da ETA - assinam a carta contra a violência da organização terrorista.
1989 - Morre David José da Silva Ferreira, 91 anos, cofundador do
grupo Seara Nova, autor da História Política da I República.
1990 - A Frente de Salvação Nacional da Roménia ilegaliza o Partido
Comunista. Morre o escritor e biólogo Orlando Mendes, 73 anos, presidente da Associação dos Escritores Moçambicanos.
1991 - O Congresso norte-americano aprova a declaração de guerra
ao Iraque.
1996 - O Prémio Valmor é atribuído ao complexo das Amoreiras, em
Lisboa, projeto do arquiteto Tomás Taveira. Chegada das forças russas
à Bósnia, para o começo da primeira operação militar com os EUA
desde a II Guerra Mundial.
1998 - Portugal e os restantes membros do Conselho da Europa aprovam o diploma que proíbe a clonagem humana.
2003 – Morre o cantor Maurice Gibb, 53 anos, cofundador dos Bee
Gees.
2004 - A Câmara Municipal de Cascais celebra o acordo com a Administração Regional de Saúde de Lisboa para o lançamento do novo
hospital, a concluir em 2007. A OMS confirma a morte de três pessoas
pelo vírus da gripe das aves, no sudeste asiático.
2005 - O Parlamento Europeu aprova o texto do Tratado Constitucional
Europeu. A administração norte-americana admite o termo das buscas
para encontrar armas de destruição maciça no Iraque.
2006 – É aprovado o modelo de colocação de professores que prevê a
permanência dos docentes na mesma escola por um período mínimo
de três anos. Austrália e Timor-Leste assinam acordo para a partilha
das receitas da exploração de petróleo no Mar de Timor. Morre Maria
José Salavisa, 80 anos, arquiteta, pioneira do design de interiores em
Portugal.
2009 - O futebolista português Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United, é eleito o melhor jogador do Mundo de 2008 pela Federação
Internacional de Futebol (FIFA), na Gala do organismo, em Zurique,
Suíça. Ronaldo é o segundo português a ganhar o troféu, depois de
Luís Figo, em 2001.
Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
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O excesso de álcool

ce. A Organização Mundial de Saúde revela que, o
consumo de álcool está relacionado com mais de 60
doenças.
Os inquiridos neste estudo com menos de 24 anos
começaram aos 16. Nestas idades o álcool causa mais
facilmente problemas de memória e concentração e
aumenta a probabilidade de acidentes, problemas sociais e risco de dependência. Estima-se que 40 por
cento dos jovens que se iniciam na bebida antes dos
13 acabam por enfrentar problemas de dependência.
Além disso, observam-se mais casos de insucesso escolar e actos de delinquência nos jovens que bebem.
É de notar, que a taxa de consumidores de drogas e
fumadores é superior entre os grandes bebedores. No
mesmo estudo, 37% dos que ingerem excesso de álcool fumam. Entre os que não bebem, a percentagem
de fumadores é três vezes menor.
Mais vale prevenir... Pais devem manter-se em alerta máximo para agir mais cedo. Estar atentos a sinais
de alarme e ao comportamento dos filhos, como isolamento, passividade alternada com agressividade,
afastamento da família, problemas de raciocínio e
de memória, vandalismo, quedas e acidentes. Estes
podem ser “sintomas” da adolescência, mas também
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Continuação da página 1
início de dependências.
Está provado que o consumo regular de álcool produz tolerância que leva a beber cada vez mais para
sentir os efeitos, aumentando assim o risco de dependência e bebe-se para evitar os “sintomas” de
privação; tremores, suores, dores de cabeça e até
convulsões. O melhor, em caso de dúvida, é mesmo
fazer um teste para saber se tem um problema com
o álcool. E quanto mais cedo detectar melhor. E se
não conseguir libertar-se da dependência sem ajuda,
é procurar apoio profissional. É preciso ter coragem
para dar o primeiro passo - e o seu problema com o
álcool pode ser resolvido com a sua participação nas
reuniões dos “Alcoólicos Anónimos” (AA). Trata-se
de uma comunidade de voluntários que existe em
todo o Mundo. Não há taxas de admissão, nem fixas
de inscrição, nem quotas. O único requisito para ser
membro é o desejo de querer parar de beber. Nesses encontros, as pessoas com o problema do álcool
partilham experiências, força e esperança – que é a
chave do sucesso para viver sem álcool. A força do
grupo é essencial para evitar o primeiro copo.

Augusto Machado

O conceito de família
J
untamente com o Estado, a escola e a igreja a
família é a instituição social que concorre, numa
medida determinante, para a transmissão das normas e dos valores da cultura a que pertencemos.
Também é verdade que a estrutura e o papel da
família variam no tempo, na história, nas diversas
culturas, conforme o tipo de sociedade em que está
inserida; embora seja sempre caracterizada pela
presença de alguns dados de fundo: a residência comum dos seus membros, o objectivo da reprodução,
a cooperação económica, sempre foram a razão do
matrimónio.
Todavia, nestes últimos tempos, em todo o mundo
ocidental, o papel da mulher mudou substancialmente, e este facto teve influência sobre a ordem
familiar e do casal. Foram determinantes a presença cada vez maior da mulher no campo do trabalho
e do saber, e a divulgação desta mudança permitiu
que muitas mulheres se empenhassem em alcançar
o sucesso profissional. E ainda bem. Há séculos que
as mulheres lutavam para alcançar esse direito. O
direito de ser igual e acabar com a ideia de que os
homens são seres superiores.
Mas nem tudo são rosas, o conceito de família, nos
dias de hoje, é diferente – e não para melhor. O que
notamos hoje é que foi interrompida a partilha do
quotidiano entre pais e filhos. Hoje a vida dos adultos, porque o pai e mãe trabalha, desenvolve-se longe dos filhos. O adulto perde os contactos com a realidade infantil e a criança, que teria necessidade de
aprender em que modalidade enfrentar a existência,
não tem à disposição os modelos que o ajudariam a
fazê-lo – havendo, portanto, cada vez menos laços
entre pais e filhos.

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

O MELHOR SERVIÇO
DE LIMPEZA A SECO

Augusto Machado

Especiais: 1 par de calças por $3.00
1 fato $8.00 • 1 camisa $2.00
• Fazemos alterações e todo o serviço de sapateiro
• Especializado

na reparação de forros
de casacos de couro e camurça

Temos bons preços

Peter
20, St-Cuthbert

(esquina St-Laurent, entre des Pins e Duluth)

Montréal (QC) H2W 1L3

Para agravar mais a presente situação familiar, temos as separações e os divórcios que resultam em
famílias partidas ao meio, que sobrevivem como
núcleos monoparentais, ou então recompõem-se
com alguns membros de outras famílias também
divididas. Em muitos casos, para os filhos, é um
trauma perder os pontos de referência parentais, e
pode mesmo provocar problemas o conflito que se
estabelece com o progenitor e o novo membro da
família. No tempo dos nossos antepassados e até há
alguns anos atrás. O casal era socialmente reconhecido quando se apresentava nos termos do noivado
e do matrimónio. Hoje considera-se como “casal” a
união de duas pessoas adultas e consentâneas que
não tenham assumido o vínculo matrimonial. O casal, seja como for, diferencia-se das relações ocasionais por uma certa estabilidade no tempo e pela
vontade de ambos os companheiros de manterem
viva a união e projectarem um futuro juntos. No seu
percurso de vida o casal passa por fases sucessivas
de empenho comum na realização de projectos concretos, socialmente relevantes, tal como a procriação e a educação dos filhos.
A separação, e ainda muito mais o divórcio, têm
um forte impacto emocional sobre quem o vive:
conforme a personalidade de cada um, há quem reaja em sentido positivo apostando num futuro melhor, e quem ceda aos sentimentos de culpa ou ainda
quem não consegue libertar-se dos sentimentos de
raiva contra o outro, permanecendo preso numa situação conflituosa.
Lembro-me, nos anos 80, a filha da minha vizinha,
10 anos de idade, que frequentava a mesma escola
de uma das minhas filhas, em Outremont, um dia,
apareceu-me à porta a chorar – perguntei-lhe porque chorava, a miúda olhou-me nos olhos e disse:
“Estou muito triste, meu pai vai-se separar da minha mãe”. Pensei então, e ainda hoje penso, quantas crianças por esse mundo fora não estarão tristes
como a pequena Genevieve...

Desde 1980

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

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

514-374-2395

Falo
português

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 12 de JANEIRO DE 2011

BREVES
Populações
ainda isoladas
A povoação de Reguengo
do Alviela continua isolada, informou o Comando
Distrital de Operações
de Socorro de Santarém.
A Estrada Nacional 365
entre Pombalinho e Vale
Figueira continua submersa, “mas a tendência
é para descida do nível
das águas, de forma lenta”, acrescentou a mesma
fonte.
João Jardim
está melhor
O presidente do governo
regional da Madeira apresenta uma “evolução clínica favorável”, revelou ontem o director do serviço
de cardiologia do Hospital
Central do Funchal.
70 mortos em
queda de avião
Quase 70 pessoas morreram
e 32 ficaram feridas domingo na queda de um avião da
Iran Air perto de Orumiyeh
no noroeste do Irão.
Gates tenta
a paz em Pequim
O secretário da Defesa
norte-americano chegou a
Pequim para tentar normalizar as relações militares
bilaterais. É a primeira visita de Gates à China desde 2007 e ocorre após um
ano de tensão depois da
venda de armas dos EUA
a Taiwan. A sua deslocação coincide também com
a preparação da visita do
presidente Hu Jintao aos
EUA, de 18 a 21 de Janeiro.

Seis homens para
uma só cadeira
J

á lá vão uns dias de discussão, em
que o caso BPN foi assunto central,
e cada um dos seis candidatos já lançou “achas para a fogueira”.

Mas o dia de arranque de campanha
eleitoral, pelo menos oficialmente, só
foi domingo. Em Carcavelos, Cavaco
Silva apelou a uma vitória clara à primeira volta. “Não podemos adiar a decisão. Tudo deve ficar resolvido no dia
23”, disse, dedicando o discurso aos jovens: “Não prescindam de dar o vosso
contributo para uma política diferente
no País”, disse. Cavaco Silva lançou
ainda a questão: “O que seria do nosso
país com um Presidente dependente de
radicais e de extremistas?”
Em resposta, Francisco Lopes afirmava, no Porto, que não há “maior radicalismo e extremismo” do que o de Ca-

vaco, recandidato a Belém. E acusou-o
de impor “sacrifícios aos portugueses,
ao serviço dos interesses económicos”.
Também Manuel Alegre se dirigiu
a Cavaco Silva. Em Ponta Delgada,
acusou-o de ter tido “dois pesos e duas
medidas” no seu mandato relativamente às regiões autónomas: “complacente” com a Madeira e “crispado” com
os Açores. Ao mesmo tempo, em Viana
do Castelo, Fernando Nobre responsabilizava Cavaco e Alegre pela “iminente” chegada do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e pelo “desespero
e descrença” da situação económica do
País. “Os portugueses vão entender
que desta vez têm escolha: entre mais
do mesmo que nos conduziu até aqui
e um cidadão livre, independente, de
mãos livres e que vai mudar Portugal”,
disse. Também em Viana do Castelo,
Defensor Moura criticou quem tolera
“a corrupção o clientelismo e o favorecimento ilícito para negócios paralelo”. Em Santa Cruz, na Madeira, o
candidato José Manuel Coelho acusou
Cavaco de se auto-intitular o “salvador” do país. E responsabiliza-o por
deixar que a maior parte das empresaspúblicas funcionem sem fiscalização.

Referendo no Sudão “positivo”

O

referendo do Sudão Sul está a
decorrer “de maneira positiva,
mesmo entusiástica” e “num clima de
confiança”, afirma António Monteiro,
membro do painel de observação da

ONU. Segundo o embaixador português, as autoridades, nomeadamente
o provável futuro presidente do novo
país, Salva Kiir, têm-se mostrado “muito confiantes em relação ao futuro”.

NOTÍCIAS
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Um minuto de silêncio

O

governo norte-americano dedicou um minuto de silêncio às vítimas do tiroteio de sábado
em Tuscon, no Arizona, que matou seis pessoas,
com o presidente Barack Obama e os elementos
da Casa Branca a participarem no momento.
No tiroteio ficou gravemente ferida uma congressista norte-americana, Gabrielle Giffords, que está
ainda em estado grave.
Barack Obama e a primeira dama Michele Obama
apareceram na porta sul da Casa Branca e cumpriram o minuto de silêncio em recolhimento. Obama
já tinha lamentado o sucedido, sublinhando a morte
de um juiz e de uma menina de 9 anos nascida a 11

de Setembro de 2001 -, prometendo todo o apoio às
investigações.
O momento de silêncio, dizia um comunicado assinado por Obama, foi “uma oportunidade para nos
reafirmarmos como nação, seja na oração ou na reflexão, lembrando as vítimas e suas famílias”.

4 AQUI CANADÁ

- coordenação de miguel félix

O SCRS preocupado pela
ingerência estrangeira
“Os governos estrangeiros tentam influenciar os políticos canadianos para
identificarem os dissidentes que se infiltram nos sistemas tecnológicos”, previne “a espia chefe do Canadá” num
relatório esperado com impaciência.

tagem. Trata-se lá duma das demonstrações mais eloquentes das apreensões
que preocupam o SCRS a respeito da
ingerência estrangeira. Uma versão desclassificada deste relatório ultra secreto
datado do 29 de Julho foi obtida pela

Nas notas de síntese que fez chegar ao
ministro da Segurança pública, Vic Toews, o director do Serviço canadiano
da informação e segurança (SCRS), Richard Fadden, apoia nomeadamente que
certos Canadianos tomados à parte por
potências estrangeiras hostis, são vítimas de ameaças, de coerção e de chan-

Imprensa Canadiana graças à Lei sobre
o acesso à informação. Pode-se nomeadamente ler que o Sr. Fadden pediu a
Vic Toews que recebesse a fim de discutir dos casos preocupantes. Os detalhes
relativos aos países, as províncias e os
indivíduos em questão no relatório foram censurados.
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Falta de continuação de
trabalho na agricultura

Q

uase 40% das explorações agrícolas cuja venda ou cessão estão
previstas num prazo de cinco anos, não
têm turno designado ou temem o encerramento. É o que indica o Perfil da
rendição agrícola no Quebeque 2007,
que vem de publicar o Ministério da
Agricultura, das Pescas e da Alimentação (MAPAQ).
Enquanto que 72% das explorações
agrícolas que deviam mudar de mãos
tinham um revezamento previsto em
1995, eram mais apenas 61% neste
caso em 2007.
Os outros estavam “sem revezamento
designado” (31,1%) ou “à revezamento incerto” (8,1%). “A proporção das
explorações que têm um revezamento
designado diminuiu progressivamente”, nota o MAPAQ.
Por “rendição designada”, entende-se
geralmente os filhos dos agricultores,
menos numerosas e menos interessados que antes, de retomar a exploração
agrícola familiar. Resultado: a província perde “em geral uma exploração

agrícola por dia”, lamenta Frédéric
Marcoux, presidente da Federação da
rendição agrícola do Quebeque.
Mil explorações agrícolas cessam
as suas actividades cada ano, mas de
600 à 700 apenas vêem o dia. “Não há
nenhuma medida para desencorajar
o desmantelamento das explorações
agrícolas”, lamenta Diane Parent, professora no departamento das ciências
animais da Universidade Laval.
Encontrar um jovem que pode pagar 2
milhões de dólares para uma firma leiteira é difícil, enquanto vendê-la toda
em leilão para recuperar esta soma é-o
menos.
“É no entanto muito desolador quando uma exploração agrícola desaparece”, considera a senhora. Parent.
No total, 3300 explorações agrícolas
deviam ser vendidas, rendidas ou fechadas entre 2007 e 2012, ou seja mais
de 11% das 29.300 explorações agrícolas que permanecem no Quebeque, de
acordo com o Perfil do revezamento
agrícola.

O boletim único em Julho

A

nunciado no último Verão, o boletim único fará a sua chegada às
escolas do Quebeque no próximo 1
de Julho. Mas embora o Ministério da
Educação realize a maioria das acções
previstas para informar professores e
educadores, as reservas em relação ao
boletim único têm-se mantido.
Este novo boletim será utilizado por
todas as escolas da província, primárias como secundárias, e avaliará os
conhecimentos dos alunos antes das
suas competências.
As matérias, com excepção do Francês, as matemáticas e o Inglês língua
segunda, farão objecto apenas de uma
só nota.
De acordo com o Ministério, este boletim “aligeirado” permitirá aos parentes de apreciar melhor o sucesso da sua
criança. Com implementação prevista
para o início de 2010, foi finalmente

prolongada para Julho de 2011 a fim
de deixar tempo às escolas, aos professores e aos responsáveis da educação
de se familiarizarem com este novo
instrumento.
A Federação dos “Comités de parentes” do Quebeque (FCPQ) esteve associada à preparação de uma primeira
carta enviada no Outono aos pais dos
alunos.
O novo boletim não faz contudo a
unanimidade. Do lado da Federação
autónoma do ensino (FAE), lamenta-se
que o boletim permaneça demasiado
ancorado numa lógica de competências
e não na avaliação dos conhecimentos.
“Quando se toma conhecimento dos
documentos que os professores vão
utilizar, constata-se que a reforma continua a existir nos critérios de avaliação”, lamenta Sylvain Mallette, VicePresidente à vida profissional da FAE.

Diminuição dos impostos das
empresas: Harper não
muda de ideia

“Está fora de questão meter travão às
baixas de impostos das empresas, sobretudo no momento em que a medida
começa a dar frutos”, afirmou Stephen
Harper.
O primeiro-ministro respondia aos
pedidos repetidos do partido liberal,
que faz deste desafio um dos pontos
centrais da sua estratégia pré-eleitoral.
“Dado o facto que o governo federal
afixa um défice recorde de 56 mil milhões de dólares, é imprudente reduzir
mais a taxa de imposição das empresas”, fez de valer ontem Scott Brison,
critico liberal em matéria de Finanças.
A taxa de imposição das empresas ao
Canadá passou no início do ano para
16,5% e deve atingir 15% no próximo
ano. “Foi um governo liberal que reduziu esta taxa de 29% à 21% durante um

período de excessos. Aquilo na altura
teve sentido”, recordou o Sr. Brison.
“Mas não sobre dinheiro emprestado.”
O primeiro-ministro Stephen Harper
contudo opôs-se a esta nova carga dos
liberais. À abordagem do orçamento,
que deveria ser depositado nas próximas semanas ao Parlamento, não faz
questão de alterar o objectivo. “O facto
é que gerimos agora mais rendimentos que provêm do sector dos negócios
impondo taxas mais baixas”, acrescentou. Durante a primeira metade do ano
2009-2010, estes rendimentos conheceram um aumento de 12%, de acordo
com o ministério das Finanças. “É no
interesse de todos e é o caminho que
vamos continuar a seguir”, concluiu o
primeiro-ministro.
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Muito Bons Somos Nós

Disse: “Taradinhos do ambiente”?

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Surpreenda os seus familiares e
prepare-lhes um jantar especial. É uma óptima forma de
demonstrar o seu amor e carinho. Saúde: Possíveis dores abdominais. Dinheiro: O nervosismo tomará conta de
si quando lhe delegarem uma tarefa importante. Não se enerve com
problemas que não lhe dizem respeito. Alheie-se do que se passa à
sua volta e dedique-se ao seu trabalho.
Número da Sorte: 53 Números da Semana: 45, 41, 4, 7, 18, 19

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil. Amor: Evite descontrolar-se e fazer
cenas de ciúmes. Procure uma nova amizade, pois sentirá necessidade de uma lufada de novas ideias na sua
vida. Saúde: O seu estômago estará particularmente
sensível e é possível que venha a ter problemas.
Dinheiro: Cuide dos seus negócios o melhor que conseguir.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 2, 23, 12, 14, 19, 8

Dizem estudos recentes que, quanto mais tarde uma
pessoa se deita, mais inteligente é – e, como há já
uns anos eu andava desconfiado disso (mais uma
prova de como sou inteligente), nem sempre estava
acordado à hora do Bom Dia Portugal. Entretanto,
porém, dei-me conta dessa pequena pérola da bemaventurança e da técnica televisiva que se chama Minuto Verde, rubrica dividida entre Francisco Ferreira
e uma série de raparigas da Quercus (para mim uma
autêntica religião, mais até do que uma associação
ambientalista) – e agora dou diariamente por mim em
frente ao ecrã, a pasmar, ainda as filas na Ponte não
começaram.
Minuto Verde é tão bom, tão bom, mas tão bom,
que devia ser pelo menos uma Hora Verde. A minha

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: É possível que corra o risco de se magoar ao revelar os seus sentimentos de uma forma intempestiva.
Saúde: Procure manter a calma e relaxe.
Dinheiro: Durante esta semana exigir-lhe-ão muita diplomacia e paciência. Vai receber um convite fantástico e inesperado que
o vai levar a sentir-se bafejado pela sorte.
Número da Sorte: 21 Números da Semana: 5, 6, 4, 45, 41, 44

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Aceite os defeitos dos outros e lembre-se que ninguém é perfeito. Não se deixe influenciar pelas opiniões
que os seus amigos têm da sua cara-metade. Tire as
suas próprias conclusões.
Saúde: Procure ser mais consciencioso e responsável.
Dinheiro: Evite gastar dinheiro com objectos inúteis e dispendiosos.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 8, 4, 1, 2, 5, 6

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Surpreenda o seu amor com uma noite muito especial. Saúde: Não deixe que nada perturbe a sua paz.
Comece o seu dia com uma caminhada. Vai sentir-se
bem-disposto para enfrentar o dia-a-dia. Dinheiro: Procure ser directo e objectivo na apresentação dos seus projectos.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 10, 20, 30, 40, 5, 6

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada. Amor: Não tenha limites quando o assunto é amor. Ultrapasse todas as barreiras e entregue-se à
paixão. Saúde: Procure estar mais atento às exigências
do seu organismo. Dinheiro: O seu orçamento semanal
permitir-lhe-á fazer uma pequena extravagância.
Número da Sorte: 56 Números da Semana: 8, 7, 41, 45, 40, 3

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Aja correctamente com um amigo a quem involuntariamente prejudicou. Peça desculpas e tente remediar a
situação. Saúde: Não abuse do tempo que passa de pé,
pois pode ser prejudicial para o seu sistema circulatório.
Dinheiro: Procure ser sincero com um colega pouco dotado para o
trabalho que está a desempenhar.
Número da Sorte: 11 Números da Semana: 23, 9, 14, 15, 12, 10

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades. Amor: É possível que se sinta um pouco
deprimido e desmotivado, o que poderá causar algumas
desavenças com o seu par. Mais tarde ou mais cedo terá
domínio sobre as situações que agora o preocupam.
Saúde: Não se deixe abater por uma notícia menos agradável sobre
a saúde de alguém muito próximo. Mantenha a calma e disponibilizese para ajudar.
Dinheiro: Demonstre a sua competência e profissionalismo.
Número da Sorte: 24 Números da Semana: 7, 8, 4, 10, 12, 11

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Mudança radical na sua vida afectiva. Saiba
acompanhar o evoluir dos acontecimentos. Cuidado com
as relações ambíguas. Seja fiel.
Saúde: Procure passar o dia descansado e evite preocupações profissionais.
Dinheiro: A semana promete ser muito equilibrada a nível profissional
e económico.
Número da Sorte: 55 Números da Semana: 9, 6, 3, 7, 4, 1

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Evite arranjar problemas para si e para aqueles
que lhe estão próximos.
Saúde: Pense um pouco mais em si e dedique uma parte
do seu dia a cuidar do seu bem-estar físico e psicológico.
Dinheiro: Seja prudente e tente dar o melhor num emprego novo.
Deve ser mais racional do que emocional. O seu trabalho exigirá toda
a sua concentração.
Número da Sorte: 69 Números da Semana: 41, 36, 17, 25, 12, 5

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério.
Amor: Seja persistente e não desista de conquistar o
amor da sua vida. Deixe as suas preocupações de lado e
invista numa noite romântica com o seu par.
Saúde: Poderá sentir-se triste e deprimido e por isso sentirá necessidade de estar na companhia dos seus amigos.
Dinheiro: As condições são favoráveis ao investimento.
Número da Sorte: 2
Números da Semana: 40, 35, 16, 22, 10, 4

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Seja moderado e controle o seu arrebatamento.
Vida social bastante agitada. Não terá mãos a medir para
tantas solicitações. Evite deixar para trás alguém muito
especial.
Saúde: Hoje poderá ser dominado pelo nervosismo e pela ansiedade.
Dinheiro: É possível que seja repreendido por um erro que cometeu.
Número da Sorte: 38
Números da Semana: 4, 7, 10, 11, 25, 3

esperança é que, mais cedo ou mais tarde, os nossos
programadores percebam o potencial do eng. Ferreira e das suas Ferreirettes e lhes proporcionem uma
gala de domingo à noite. Afinal de contas, gastamos
tanto dinheiro em humoristas profissionais, em actores e em guionistas, em câmaras, em equipas de produção e em figurantes, e o humor está todo ali, num
homem que fala para uma câmara só, sem guião nem
nada. Stand-up comedy pura e dura, é o que é. E da
boa, sem essas fórmulas de carregar-pela-boca que o
Ricardo Araújo Pereira e o Nilton e o Bruno Nogueira foram roubar aos americanos e que, bem vistas as
coisas, não interpretam o sentir nacional.
Em Minuto Verde, damo-nos conta de coisas tão
importantes como a necessidade de levar no braço
uma cestinha para trazer os ovos da mercearia, de
forma a ensinar ao mundo que isso das caixinhas de
papelão é no Djibouti e mais nada. Em Minuto Verde
aprendemos que um português, para ser verdadeiro,
come polvo na consoada, em vez de ir comprar bacalhau aos noruegueses, esses exploradores de petró-

leo. Quem alguma vez viu Minuto Verde de certeza
não passou o Natal a dar presentes aos amigos todos,
antes organizando lá em casa um “Amigo Secreto”,
para acabar de vez com o consumismo. Se você quer
mesmo ser um homem Minuto Verde, já se deixou
há muito tempo dessa mania de tomar banho todos
os dias – e, aliás, sabe também que não deve puxar o
autoclismo de todas as vezes que vai ao WC, puxando-o apenas quando faz um “número 2” e deixando
sem problemas os seus sucessivos “números 1” ali a
marinar durante o dia.
Tem nojo? Então é porque é um capitalista. O homem do futuro não tem nojo do xixi nem do cocó. O
xixi e o cocó são coisas naturais – tão naturais como
o suor e o vómito, a saliva e os perdigotos, a voz
e o próprio gesto de caminhar. O xixi e
o cocó são apenas matéria orgânica – e,
aliás, até deviam ser tratados de outra
maneira. Segundo aprendi em Minuto
Verde, por exemplo, podíamos perfeitamente dar outro tratamento ao cocó dos
cavalos que andam ali nos Jerónimos a
passear turistas. Bastava os cavalinhos
usarem uma fralda grande que lhes apanhasse o cocó: ficavam as ruas limpas e
ainda se podia aproveitar o cocó para a
produção de energia. De resto, uma das
minhas Ferreirettes predilectas até vai
mais longe: tem no quintal uns quantos
milhões de minhocas que lhe comem o
xixi, o cocó e outras matérias perecíveis.
De vez em quando entram-lhe duas dúzias delas pela casa adentro, mas paciência: as minhocas são elas próprias naturais.
Nunca se maquilharam, nunca se perfumaram e
talvez até nunca tenham mudado de cuecas, as Ferreirettes. E, no entanto, não ficam por aí, as informações de Minuto Verde sobre a sua higiene íntima.
Num episódio recente, fiquei a saber, por exemplo,
que, em vez de pensos higiénicos, e sempre que se
dão conta da chegada daquele incómodo período do
mês (apesar de tudo natural, absolutamente natural),
elas põem nas suas, digamos, partes um conezinho
de silicone que vai aparando o, digamos, sangue ao
longo do dia – e que, finda a jornada, pode ser lavado
para utilizar de novo no dia seguinte.
Eu não sei, mas a ideia com que fico é que até deve
dar um certo aconchego. Se José Sócrates anda agora
a chamar a esta gente “taradinhos do
ambiente”, só pode ser perigoso.
Quando vier o cometa, sempre quero
ver se o senhor Primeiro lhe apanha a
cauda. É o apanhas.

Joel Neto
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Haiti – “prise” 2

O

primeiro aniversário do último tremor de terra no
Haiti passa hoje por nós e pelos muito piedosos discursos e campanhas de financiamento que se seguiram,
nesse afastado 12 Janeiro de 2010. No fundo, a única
coisa que terá mudado no sacrificado território da velha
Hispaniola de Colombo, será um ano a mais no calendário gregoriano, que foi adoptado em Fevereiro de 1582
e depois utilizado por uma maioria de países no mundo.
Até à data, apesar de tantas manifestações e promessas de
ajuda de quase todo o planeta, para a população haitiana o
sinónimo de ajuda mínima mundial é o máximo de fome.
Após os mortos e desalojados veio a cólera — doença e
sentimento — que arrebatou mais uns quantos, levandolhes o pouco que ainda possuíam: alguma saúde. Mesmo
se periclitante. Quanto ao resto, no horizonte surgiram, é
certo, algumas cabanas em forma de bairro social para alguns felizardos, continuando porém para a grande maioria a precariedade de instalações e de sobrevivência. Daí,
em parte, as revoltas violentas e muitos incêndios urbanos, havendo pelo meio a presença de activistas e pilhantes, sempre prontos a aproveitarem-se das situações e das
emoções à flor da pele dos abandonados. A comunidade
internacional, chefiada pela ONU, não está a cumprir o
prometido. E serve de atiçador numa fogueira que poderá
consumir o pouco que resta. Por onde terão ficado os 10
biliões de dólares que dizem ter colectado nas campanhas
organizadas, é questão que põe muito boa gente sem que
lhe forneçam resposta adequada. É certo que o plano de
recuperação das populações e do país ao completo, deverá ser bem pensado e estruturado numa tentativa de
resolver a situação de modo definitivo e de forma a evitar que anualmente, alguns países, tenham de continuar a
enviar centenas de milhões de dólares para manter o país
num tipo de flutuação virtual. Há muitos anos já que o
Haiti vive das larguezas da generosidade do estrangeiro,
especialmente do Canadá. A que é que todo o dinheiro
enviado regularmente serviu? Ou talvez seja mais justo
perguntar a quem serviu? De modo geral, todos os presidentes que por lá têm passado, acumularam rechonchudas fortunas, a contrastar com pobreza premente do
povo. As vagas da emigração, juntaram, sobretudo no

norte do continente americano, grandes comunidades
haitianas, que fazem com regularidade remessas de dinheiro que servem na ajuda do equilíbrio do orçamento,
dum país com pouquíssimas matérias-primas e portanto,
fraca exportação. Contrariamente ao seu insular vizinho,
a tranquila República Dominicana — o Haiti parece ter
herdado tudo quanto de mau acontece no mundo. Notemos como o seu fronteiriço espanholado, nada parece ter
sofrido com o tremor de terra e como, melhor ou pior, o
país investe, sobretudo no turismo e se desenvolve. No
Haiti, tem-se a impressão de que o povo está sempre à
espera das dádivas exteriores para sobreviver. Dir-se-ia
que impera a indulgência e a indolência, sabendo que de
toda a maneira, alguém acabará por ter pena deles e sempre chegará qualquer coisa sem grandes esforços. O outro
grande problema, actual, é a organização — complicada
e demasiado burocrática — do plano de reconstrução, ao
qual os dirigentes haitianos querem impor as suas presenças, quanto mais não seja, para darem a impressão de que
são eles quem dirige. Mesmo se de forma notória, lhes
faltam as capacidades necessárias… Num texto que assinei a 3 de Fevereiro do ano passado, defendi a necessidade de se entregar a reconstrução do país aos americanos
que tinham na altura largos meios mecanizados e pessoal
capaz. Isto porque apesar da grande generosidade de países como os EUA, o Canada e a França, o povo continua a viver na miséria enquanto a gente dos governos se
enriquece vergonhosamente. E, terminei dizendo: “Neste
momento o Haiti ainda ocupa grande parte dos telejornais e das páginas dos periódicos. Quando as equipas
da imprensa forem, gradualmente regressando às suas
bases, a febre baixará. As atenções serão deslocadas
para qualquer outro quadrante, outro acontecimento,
outra notícia. O Haiti voltará a ser um ponto minúsculo
nos horizontes da política e das preocupações do mundo.
Perder-se-á na memória das boas consciências. Haverá
então o risco de se perderem as destinações dos fundos
tão generosamente adquiridos… E o Haiti, voltará a ser
o Haiti”. Um ano mais tarde, voltamos ao ponto de partida. A cena repete-se com o mesmo cenário e dramas.
Haiti—“prise”2.

Raul Mesquita
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Os Açores e as suas gentes

É fundada a primeira
sociedade agricola
portuguesa
Foi fundada em 1843 na cidade de Ponta Delgada a
primeira sociedade agricola de Portugal por um grupo
de doze micaelenses, que se reuniram para tal na noite
de 11 de janeiro do referido ano de 1843, perfazem-se
hoje 168 anos.
Os dinâmicos empreendedores, eram: Nicolau A.
Borges de Bettencourt, João Silvério Vaz P. de Castro, José Caetano D. do Canto Medeiros; Jacinto Vicor
Vieira, Francisco Machado de Faria e Maia; Caetano
António de Melo, padre João José Areia e dr. José
Pereira Botelho; José Jácome Correia, Luís Quintino
Aguiar e José do Canto e Caetano António de Melo.
Daqui ficou resolvido pois com muito sucesso a sociedade agricola, a primeira do género que se fundava
em todo o Portugal. Logo a seguir, em maio do ano
seguinte, era publicado o alvará de aprovação dos estatutos, tendo antes aparecido já o primeiro número, o
‘Agricultor Micaelense’, que foi redigido por Lopes de
Mendonça, Bulhão Pato, Nicolau Anastásio, André do
Canto, António Feliciano de Castilho, Oliveira Marreca
e Andrade Corvo, e que bastante contribuiu para o desenvolvimento da agricultura em geral.
Coube, portanto à Ilha de São Miguel, a distinção de
ter fundado a primeira sociedade agricola da nação e
de ter realizado a primeira exposição industrial que
jamais se fizera em colónias portuguesas, publicando
também o primeiro jornal agricola.
Desenvolvia-se, assim essa poderosa fonte de prosperidade, pelo que tal como o escritor Gervásio Lima
afirmava na altura, era “considerada a mais adiantada
dos Açores“, donde lhe provinha a riquesa que a distinguia (e certamente ainda hoje a distingue) das suas
companheiras no Arquipélago.
Ao terminar a citação, aquele erudito escritor terceirense dá como exemplo as plantas do chá, ananás,
espadana e várias outras que se cultivavam na altura
e que as demais ilhas não haviam conseguido ainda
na altura, nem tão pouco - acrescenta - procuravam
sequer imitar.

António Vallacorba
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Relíquia (15) Eça de Queirós
Mas então comecei a considerar que, para chegar a esse solo

de penitência, tinha de atravessar regiões amáveis, femininas e
cheias de festa. Era primeiro essa bela Andaluzia, terra de Maria
Santíssima, perfumada de flor de laranjeira, onde as mulheres só
com meter dous cravos no cabelo, e traçando um xale escarlate, amansam o coração mais rebelde, bendita sea su gracia! Era
adiante Nápoles - e as suas ruas escuras, quentes, com retábulos
da Virgem, e cheirando a mulher, como os corredores de um lupanar. Era depois mais longe ainda a Grécia; desde a aula de retórica, ela aparecera-me sempre como um bosque sacro de loureiros,
onde alvejam frontões de templos, e, nos lugares de sombra em
que arrulham as pombas, Vênus de repente surge, cor de luz e
cor-de-rosa, oferecendo a todo o lábio, ou bestial ou divino, o mimo dos seus seios imortais. Vênus já não vivia na Grécia; mas as mulheres tinham conservado lá o esplendor
da sua forma e o encanto do seu impudor... Jesus! O que eu podia gozar! Um clarão
sulcou-me a alma. E gritei, com um murro sobre o atlas, que fez estremecer a castíssima
Senhora do Patrocínio e todas as estrelas da sua coroa:
- Caramba, vou fartar o bandulho!
Sim, fartá-lo! E mesmo, receando que a Titi, por avareza do seu ouro ou desconfiança
da minha piedade, renunciasse à idéia desta peregrinação tão prometedora de gozos,
resolvi ligá-la supernaturalmente por uma ordem divina. Fui ao oratório; desmanchei o
cabelo, como se por entre ele tivesse passado um sopro celeste; e corri ao quarto da Titi,
esgazeado, com os braços a tremer no ar.
- Ó Titi! Pois não quer saber? Estava agora no oratório, a rezar de satisfação, e vai de
repente pareceu-me ouvir a voz de Nosso Senhor, de cima da cruz, a dizer-me baixinho,
sem se mexer “Fazes bem, Teodorico, fazes bem em ir visitar o meu Santo Sepulcro...
E estou muito contente com a tua tia... Tua tia é das minhas!...”
Ela juntou as mãos, num fogoso transporte de amor:
- Louvado seja o seu santíssimo nome!... Pois disse isso? Ai, era bem capaz, que
Nosso Senhor sabe que é para o honrar que eu lá te mando... Louvado seja outra vez
o seu santíssimo nome! Louvado seja em terra e céu! Anda, filho, vai, reza-lhe... Não te
fartes, não te fartes!
Eu ia, murmurando uma ave-maria. Ela correu ainda à porta, numa efusão de simpatia:
- E olha, Teodorico, vê lá a respeito de roupa branca... Talvez te sejam necessárias
mais ceroulas... Encomenda, filho, encomenda, que graças a Nossa Senhora do Rosário tenho pos¬ses, e quero que vás com decência e te apresentes bem lá na sepulturazinha de Deus!...
Encomendei; e, tendo comprado um Guia do Oriente e um capacete de cortiça, informei-me sobre o modo mais deleitoso de chegar a Jerusalém, com Benjamim Sarrosa
& Cia., judeu sagaz, que ia todos os anos, de turbante, comprar bois a Marrocos. Benjamim marcou-me, miudamente, num papel, o meu grandioso itinerário. Embarcaria no
Málaga, vapor da Casa Jadley que, por Gibraltar, e depois por Malta, me levaria, num
mar sempre azul, à velha terra do Egito. Aí um repouso sensual na festiva Alexandria.
Depois no paquete do Levante, que sobe a costa religiosa da Síria, aportaria a Jafa, a de
verdejantes pomares; e de lá, seguindo uma estrada macadamizada, ao chouto de uma
égua doce, veria, ao fim de um dia e ao fim de uma noite, surgirem, negras entre colinas
tristes, as muralhas de Jerusalém!
- Diabo, Benjamim... Parece-me muito mar, muito paquete. Então nem um bocadinho
de Espanha? Ó menino, olhe que eu quero refestelar-me.
- Refestela-se em Alexandria. Tem lá tudo. Tem o bilhar, tem a tipóia, tem a batota, tem
a mulherinha... Tudo do bom. E lá que você se refestela!
No entanto, já no Montanha e na tabacaria do Brito se falava da minha santa empresa.
Uma manhã, li, escarlate de orgulho, no Jornal das Novidades, estas linhas honoríficas:
“Parte brevemente a visitar Jerusalém, e todos os sacros lugares em que padeceu por
nós o Redentor, o nosso amigo Teodorico Raposo, sobrinho da Excelentíssima D. Patrocínio das Neves, opulenta proprietária, e modelo de virtudes cristãs. Boa viagem!” A
Titi, desvanecida, guardou o jornal no oratório, debaixo da peanha de São José; e eu
jubilei, por imaginar o despeito da Adélia (leitora fiel do Jornal) ao ver-me assim abalar
desprendido dela, atestado de ouro, para essas terras muçulmanas, onde a cada passo
se topa um serralho, mudo e cheirando a rosa entre sicômoros...
A véspera da partida, na sala dos damascos, teve elevação e solenidade. O Justino
contemplava-me, como se contempla uma figura histórica.
- O nosso Teodorico... Que viagem!... O que se vai falar nisto!
E Padre Pinheiro murmurava com unção:
- Foi uma inspiração do Senhor! E que bem que lhe há de fazer à saúde!
Depois mostrei o meu capacete de cortiça. Todos o admi¬raram. O nosso Casimiro,
todavia, depois de coçar pensativamente o queixo, observou que me daria talvez mais
seriedade um chapéu alto...
A Titi acudiu, aflita: - E o que eu lhe disse! Acho de pouca cerimônia, para a cidade em
que morreu Nosso Senhor...
- Ó Titi, mas já lhe expliquei! Isto é só para o deserto!... Em Jerusalém, está claro, em
todos aqueles santos lugares, ando de chapéu alto...
- Sempre é mais de cavalheiro - afirmou o Doutor Margaride.
Padre Pinheiro quis saber, solicitamente, se eu ia prevenido com remédios para o caso
de um contratempo intestinal nesses descampados bíblicos...
- Levo tudo. O Benjamim deu-me a lista... Até linhaça, até arnica!...
O pachorrento relógio do corredor começou a gemer as dez; eu devia madrugar; e o
Doutor Margaride, comovido, agasalhava já o pescoço no seu lenço de seda. Então,
antes dos abraços, perguntei aos meus leais amigos que “lembrançazinha” desejavam
dessas terras remotas onde vivera o Senhor. Padre Pinheiro queria um frasquinho de
água do Jordão. Justino (que já me pedira no vão da janela um pacote de tabaco turco),
diante da Titi só apetecia um raminho de oliveira, do Monte Olivete. O Doutor Margaride
contentava-se com uma boa fotografia do sepulcro de Jesus Cristo, para encaixilhar...
Com a carteira aberta, depois de alistar estas piedosas incumbências - voltei-me para a
Titi, risonho, carinhoso, humilde...
- Cá por mim - disse ela do meio do sofá como de um altar, tesa nos seus cetins de
domingo - o que desejo é que faças essa viagem com toda a devoção, sem deixar pedra
por beijar, nem perder novena, nem ficar lugarzinho em que não rezes ou o terço ou a
coroa... Além disso, também estimo que tenhas saúde.
Eu ia depor na sua mão, brilhante de anéis, um beijo gratíssimo. Ela deteve-me, mais
aprumada e seca: - Até aqui tens sido apropositado; não tens faltado aos preceitos,
nem te tens dado a relaxações... Por isso te vais regalar de ver as oliveiras onde Nosso
Senhor suou sangue, e de beber no Jordãozinho... Mas se eu soubesse que nesta passeata tinhas tido maus pensamentos, e praticado uma relaxação, ou andado atrás de
saias, fica certo que, apesar de seres a única pessoa do meu sangue, e teres visitado
Jerusalém, e gozar indulgências, havias de ir para a rua, sem uma côdea, como um cão!
Continuação na próxima edição

O senhor dos exércitos

E

lcana “subia da sua cidade de ano
em ano a adorar e a sacrificar ao
Senhor dos Exércitos”. Era marido de
Ana e de Penina, mulheres rivais, pois,
está escrito que Penina procurava Ana
“excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a
madre” (1ª Sam. 1:3,6). Penina tinha filhos e Ana não tinha porque era esteril.
Porém veio a ser mãe de Samuel, consagrado a Deus por ela, e último dos
juizes e profeta em Israel, que naquele
tempo vivia em hostilidade.
Ao que parece, talvez por isso, foi no
santuário de Siló que o Deus de Israel
recebeu, pela primeira vez, o título de
“O Senhor dos Exércitos”. Em hebreu,
“Jeová Sebaot”.
Todavia, Josué 5:14 informa que tinha interrogado um homem que disse
ser “príncipe do exército do Senhor”, e
Micaías afirma também: “Vi o Senhor
assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda” (1º Reis 22:19;
2º Crónicas 18:18) Portanto os Anjos,
ou Santos, como designados pelos profetas, formavam exércitos celestiais,
e o Antigo Testamento relata também
que executavam juizos de Deus, dando
a conhecer a vontade do Senhor.
A maioria dos jovens cristãos conhece como David enfrentou o gigante
Golias: --“Tu vens a mim com espada e
com lança, e com escudo; porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado” (1º Samuel 17:45). Uma pedra lançada com
uma simples funda, lançou o gigante
por terra,e David cortou-lhe a cabeça.
Como a sua fé foi aumentada pelo invisível exército de Jeová, não sabemos.
Mas há outros sucessos que também
nos impactam, e poderemos apresentálos noutra ocasião. Por agora mais uma
interjeição de David: --“Bendizei ao
Senhor todos os anjos, valorosos em
poder, que executais as suas ordens e
lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao
Senhor, todos os exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade”
(Salmo 103: 20-21). Neemias lembra
que Deus fez os céus, a terra e tudo o
que nela há, os mares e quanto neles
existe de vida, e termina dizendo:-“o exército dos céus te adora” (Neem.
9:6).
Portanto, Deus possui exércitos, e não
há valor bélico contra Ele...
Serão hostes de reserva para o que
possa acontecer, a curto ou longo praso?
Está escrito que “Deus é Amor” (1ª
João 4:8); na actualidade, essas hostes
celestiais serão somente para adoração?
Há intérpretes das Escrituras que afirmam que Deus já tinha criado os seus

Anjos quando estabeleceu os “fundamentos da Terra”, e se divertiu com Jó,
perguntando-lhe:- “Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras
sem conhecimento? Onde estavas tu
quando eu lançava os fundamentos da
Terra; (...) quando as estrelas da alva,
juntas, alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus”?(Jó
38: 2,4,7)
Actualmente anunciam-se descalabros sem nexo, de gente que diz adorar
o mesmo Deus Único, mas mata cristãos de várias etenias...
Por que não intervem o Exército de
Deus? Deixou de estar em acção?
Sabemos pelas Escrituras Sagradas
que os Anjos, os Santos, ajudam seres humanos (Salmo 34:7); “guardam
os caminhos” de Deus (Salmo 91:11);
protegeram Pedro, libertando-o da prisão (Actos 12:7-8), e não deixaram de
proceder a favor de alguns crentes nos
dias de agora. Porquê não se manifestam nos casos de perseguição religiosa? Jeová, ou Alá, são palavras que designam o mesmo Deus Único.
Os homens, com sanha de matar, defendem a doutrina dos seus sentimentos, dos seus projectos,da sua política,
da sua ganância ou vaidade, e por enquanto, depois dos assassínios, parece
que Deus prefere ir recebendo os mortos para a glória que merecem, e espera
que chegue o tempo para convencer os
homicidas dos seus erros!
Jesus também disse haver anjos que
irão para “o fogo eterno, preparado
para o diabo e seus anjos”(Mat.25:41)
É bom pensar que se nós temos dificuldades em compreender a justiça
dos homens, não devemos alarmar-nos
com a demora da justiça divina. Um
dia, que só Deus sabe, haverá um serviço de emergência, e o julgamento necessário sortirá...
A Escritura avisa como sendo acontecimento em acção: --“Houve peleja no
céu. Miguel e os seus anjos pelejaram
contra o dragão. Também pelejaram
o dragão e os seus anjos; todavia não
prevaleceram. Foi expulso o dragão, a
antiga serpente, que se chama diabo
e Satanás,o sedutor de todo o mundo,
sim, foi atirado para a terra, e, com ele
os seus anjos” (Apoc.12: 7-9). As nações, adversárias da santidade divina,
reunir-se-ão nas extensões de Armagedão, com exércitos de armas modernas
e sofisticadas
para enfrentarem as hostes celesteais.
Está escrito que um anjo desceu do céu,
prendeu Satanás, e o lançou no abismo
por mil anos (Apoc.20:1-3)
Não há relato concrecto de como perderão as nações.
Para concluir, citaremos o compositor
dum diaporama que há dias recebemos.
Diz ele: A Terra deslocase à velocidade de 1.675
Km.hora:
Grande vidente Médium
Ore para que a terra nunca
Transmitido depois de várias gerações. Ele
dê um soluço, porque você
pode ajudar a resolver os seus problemas.
sairá pelo espaço inercial
Regresso rápido da pessoa amada,
transformado em pó! Um
desembruxar, atrai e provoca sentimentos de
sopro divino é suficiente
amor, jogos de sorte, negócios, impotência e
para o julgamento de Deus,
às nações rebeldes.
poder sexual eficiente e rápido em 48 horas.

Sr. Koulafa

Não espera 514-662-1927

J.J. Marques
da Silva
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Natal na Associação Portuguesa do Canadá
H
oje em dia tudo custa mais caro, a
gasolina, os brinquedos, as festas,
as viagens, os vestidos, a comida… Até
mesmo o mais essencial, como o leite e

o pão. Já há alguns anos que a Associação Portuguesa do Canadá me convida
para fazer uma reportagem desta festa e este ano, à última da hora, resolvi
lá ir dar uma vista de olhos, e também
pudemos notar que foi a única festa organizada neste dia de Natal.
Esta festa é bastante especial porque
é oferecida por Carlos Ferreira, um

dos empresários mais conhecido nesta
comunidade, e o doutor Manuel Car-

sa e bem familiar. Achei que foi muito
bem organizada e tivemos a oportunidade de ver e apreciar não só a comida, mas também o muito conhecido
DJ da casa José Sousa que fez bailar
muitos presentes. Esta festa não é para
os ricos, mas sim para os que não têm
família ou que não querem estar sozi-

doso, da Clínica Luso Montreal, que
está em cargo da fundação Santiago.
Foi um prazer vê-lo nesta festa caloro-

nhos neste dia natalício. Achei também
que a comida foi excepcional e quero
dar os parabéns a toda a equipa que
esteve envolvida nesta festa, porque a
10$ por pessoa, foi um bom convívio
para todos que estavam presentes, que
também receberam uma linda prenda,
as crianças e mesmo os adultos. Espero que esta tradição vai continuar por
muitos anos ainda.

Sylvio Martins

Rôtisserie | Churrasqueira

Piri Piri
“O melhor frango na cidade”
“Le meilleur poulet en ville”

415, Mont-Royal Este, esquina St-Denis
514-504-6464 ou 514-476-1338
www.piri-piri.ca | info@piri-piri.ca

Chefe Silva
Aberto das 11h - 23h
Escolha de dois pratos
especiais do dia

Especialidades

Leitão à bairrada (todos os dias)
Frangos (o melhor da cidade)
Coelho no churrasco
e outras especialidades no carvão
Especiais todos os dias
encomendas para todo o tipo de
festas (casamentos, baptizados, etc.)

D. Maria e os chefes
Arlindo e Joaquim
convidam toda a comunidade

Faça a sua encomenda do natal

PREÇOS ESPECIAIS

Chefe Silva Convida toda a comunidade
portuguesa à sua nova churrasqueira
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Um pouco sobre
o queijo São Jorge

Boca do Inferno

(2)

Forma de produção: O Queijo São Jorge é fabricado
exclusivamente com leite de vaca inteiro e cru, produzido
na ilha de São Jorge. O leite é coagulado por coalho animal,
após a adição, como auxiliar de acidificação, de lacto-soro
obtido do fabrico anterior. O coalho assim conseguido deixase repousar até que, tendo a massa atingido a consistência
desejada, se extrai o soro, focando a massa em seco, à qual
se adiciona sal refinado de boa qualidade, à razão de 2,8 %
em peso. No encichamento coloca-se numa das bases um
selo de caseína, com numeração consecutiva e um código
atribuído a cada produtor, o que permite determinar a idade,
o fabricante e os demais elementos necessários ao controlo
de qualidade final do queijo. Após a prensagem, o queijo
permanece em câmaras de cura à temperatura ambiente
durante cerca de um mês, passando depois para câmaras
de cura climatizadas, onde sofre o acabamento aí permanecendo até aos noventa dias. Os queijos seleccionados
pela sua qualidade e respeito pelas normas legalmente fixadas são submetidos à certificação, com verificação das
características organolépticas por câmara de provadores, e
armazenados a temperaturas baixas de conservação até à
sua saída para o mercado.
Características do Queijo São Jorge

Nos termos do fixado no anexo ao Decreto Regulamentar Regional n.º 24/86/A, de 9 de Julho, o Queijo São
Jorge terá de satisfazer cumulativamente as seguintes
condições: 1. Ser um queijo produzido exclusivamente na
ilha de São Jorge, curado, de consistência firme, pasta amarelada, dura ou semi-dura, com olhos pequenos e irregulares disseminados na massa, que apresente uma estrutura
quebradiça, obtido por dessoramento e prensagem após a
coagulação, exclusivamente com coalho animal, de leite de
vaca inteiro e cru. 2. A pasta ser dura ou semi-dura, gorda,
com um teor de humidade de 49% a 63%, referida ao queijo
isento de matéria gorda, e com um teor mínimo de matéria
gorda de 45%, referida ao resíduo seco, considerando um
período mínimo de cura de três meses. 3. O queijo ter forma
cilíndrica, regular, tipo roda, com dimensões que oscilem
entre 25 cm a 35 cm de diâmetro e 10 cm a 15 cm de altura. 4. A crosta do queijo ter consistência dura, cor amareloescura, por vezes com manchas castanho-avermelhadas, e
de aspecto liso, bem formada, revestida ou não de parafina
ou de outros revestimentos plásticos adequados e incolores. 5. A pasta ter textura firme, por vezes quebradiça, de
cor amarelada, com muitos olhos pequenos irregulares e
desigualmente repartidos na massa. 6. Ter aroma e sabor
caracterizados por um bouquet forte, limpo e ligeiramente
picante, particularidades que se acentuam com o seu envelhecimento. 7. Ter o queijo peso compreendido entre 8
kg e 12 kg. 8. O queijo ter sofrido maturação em condições
de ambiente natural ou climatizado com temperatura do ar
de 12ºC a 14ºC, humidade relativa do ar de 80% a 85% e
ventilação moderada, durante um tempo mínimo de cura ou
maturação de três meses. 9. O produto ter sido conservado
na armazenagem, transporte e retalho entre 0ºC e 10ºC.

Coordenado por Sylvio Martins

Mariquização: um problema
da sociedade contemporânea
P
ara os jovens atuais, os polícias são agentes
do CSI. Gastam dez minutos a recolher pelos
com uma pinça, passam horas numa espécie de
esquadra irrepreensivelmente limpa a espreitar
organismos num microscópio. Ao contrário dos
polícias do nosso tempo, nunca apalpam as familiares das vítimas, que o regulamento não deixa.
Que jovens está a nossa sociedade a formar? Se tudo
correr bem, jovens responsáveis e aplicados, na medida em que serão eles que, dentro de 20 ou 30 anos,
estarão a trabalhar para pagar as pensões de reforma à
minha geração. Mas, e embora seja conveniente que
venham a ser adultos dóceis, para trabalharem o mais
possível sem protestar, haverá mesmo necessidade
de lhes incutir aquilo que só pode ser designado por
mariquice? Um cidadão consciente deve distinguir
bem um homossexual (e a sua justa luta por direitos
iguais) de um mariquinhas (que não merece respeito nenhum). São duas realidades muito diferentes,
que não devem ser confundidas. Avanço com o meu
próprio exemplo: não sou homossexual, mas dou por
mim muitas vezes a ser um mariquinhas. Consigo,
ainda assim, diagnosticar, na nossa sociedade, um
excesso preocupante de mariquice.
Quando eu era jovem (que diabo, não foi assim há
tanto tempo), a televisão transmitia uma imagem da
polícia segundo a qual os agentes da autoridade eram
brutos afáveis - mas bastante mais brutos do que afáveis. O Kojak dava uns tabefes aos bandidos, o Zé
Gato até com os colegas armava zaragatas e havia um
senhor guarda n’ A Balada de Hill Street que mordia.
Hoje, essa imagem sofreu uma alteração grotesca.
Para os jovens atuais, os polícias são agentes do CSI.
O leitor já terá visto a série: os agentes gastam dez
minutos de episódio a recolher pelos com uma pinça,

Coisas do corisco

C

á estamos nas bancadas para vos dar más, boas
e razoáveis notícias… Quando digo “nós”, digo
a dinâmica equipa de A Voz de Portugal,
que semana após semana põe em circulação um trabalho que é apreciado por
todos.
Ainda há pouco tempo morreu, infelizmente, mais um soldado canadiano nesta
estúpida e incompreensível guerra e na
televisão aparece sempre um oficial das
Forças Armadas a falar do falecido. E é
aqui que gostaria de vos fazer uma pergunta, sobretudo àqueles que, como eu,
fizeram tropa. Quando é que os soldados
ou mesmo os furriéis e sargentos milicianos, tinham contacto com o tenentescoronéis ou com generais? Nunca, talvez
uns poucos que serviam nas messes destes oficiais, ou seja, eram, como dizer…
criados deles! Quanto ao resto, éramos

* HORA DE MONTREAL
QUARTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG Canais internacionais
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRETO
14:00 O PREÇO CERTO
14:45 CAMPANHA ELEITORAL
- PRESIDENCIAIS 2011
15:00 TELEJORNAL
16:00 LINHA DA FRENTE
16:30 ARGENTINA CONTACTO
17:15 INATEL 75 ANOS - UMA
HISTÓRIA COM FUTURO
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
- ALTA PRESSÃO
18:45 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 ARGENTINA CONTACTO(R/)
22:15 PAI À FORÇA
23:15 GALA DAS GALAS
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
01:30 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
- ALTA PRESSÃO

QUINTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 ZIG ZAG Canais internacionais
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRETO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA
16:30 AUSTRÁLIA CONTACTO
17:00 HÁ CONVERSA
Maria João Gama e Vitor sousa
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
- ALTA PRESSÃO
18:45 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 AUSTRÁLIA CONTACTO(R/)
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA
23:45 GALA DAS GALAS
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
01:15 QUEM QUER SER
MILIONÁRIO - ALTA PRESSÃO(R/)

SEXTA-FEIRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRETO
14:00 O PREÇO CERTO
14:45 CAMPANHA ELEITORAL
- PRESIDENCIAIS 2011
15:00 TELEJORNAL
16:00 PERCURSOS DA MÚSICA
PORTUGUESA: 4 TEMPOS
16:30 VENEZUELA CONTACTO
17:00 GOSTOS E SABORES
17:30 ENCONTROS IMEDIATOS
18:00 PORTUGUESES PELO MUNDO(R/)
18:45 OPERAÇÃO TRIUNFO IV
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 VENEZUELA CONTACTO
22:15 CONTA-ME COMO FOI
23:00 CARREGA NO BOTÃO
00:15 SALVADOR
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
01:15 INATEL 75 ANOS - UMA
HISTÓRIA COM FUTURO

passam horas numa espécie de esquadra irrepreensivelmente limpa a espreitar organismos num microscópio, levam uma tarde inteira a esfregar cotonetes
em manchinhas de sémen que brilham no escuro.
Ao contrário dos polícias do nosso tempo, nunca
apalpam as familiares das vítimas, que o regulamento
não deixa. Têm conhecimentos de psicologia, física,
química, botânica, biologia e anatomia. Designam os
pássaros pelo nome científico, em latim. São uma espécie de superchoninhas. Enquanto os jovens de hoje
acompanham com interesse as conversas sobre ADN
e células epiteliais, o leitor e eu estamos a contorcernos no sofá à espera que um daqueles agentes dispa a
bata e dê um tiro em alguém, nem que seja no médico
legista.
A única altura em que os polícias do CSI seviciam
uma testemunha para obter informação é quando dissecam um escaravelho qualquer que estava entretido a debicar um cadáver. Se disparam uma arma é
sob condições de absoluta segurança, dentro de uma
câmara insonorizada, para não aleijar os ouvidos, e
só para investigar se o disparo provoca na bala determinados risquinhos iguais aos de outras balas. O
mariquinhas clássico não pode ver sangue; estes não
podem fazer sangue.
Tenho quase a certeza de que os saudosos bandidos
de antanho não tinham epiteliais. É até duvidoso que
tivessem ADN - e, se tinham, era um tipo de ADN
que se recusava a fornecer informações à polícia,
como é do mais elementar bom senso. O
mundo precisa urgentemente de voltar a
ter delinquentes mais espertos e polícias
mais burros.

Ricardo Araújo Pereira

Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

todos um número. No quartel-general em Ponta Delgada, ele (o general) chegava no banco de trás de um
Mercedes com vidros escuros, saía 2 segundos e desaparecia para o resto do dia.
Na semana passada, morreu um soldado e lá foi o tenente-coronel dizer que o
jovem era um “bon-vivant”. Tenho a certeza que ele nunca o viu e, se o cruzou no
quartel, nem para ele olhava. Já viram vocês um soldado com condecorações, que
quase não cabem no peito, como se vê
nos oficiais? Nunca. Queria terminar com
uma nota mais engraçada para se poderem rir ou cantar um pouco. Em Portugal
há um certo relacionamento com o galo, o
galo de Barcelos, sabem porquê?
Porque é o único animal que, mesmo
com os dois pés metidos na m** continua
a cantar.

José de Sousa

** Horário sujeito a modificações
SÁBADO
02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 VIDA POR VIDA
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG
04:30 RUMOS
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
05:30 A ALMA E A GENTE
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:15 BIOSFERA(R/)
11:00 LIGA DOS ÚLTIMOS
11:30 VIAGENS COM UM CÓMICO(R/)
12:00 ATLÂNTIDA (AÇORES)
13:30 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
14:30 CONTRA-INFORMAÇÃO
15:00 TELEJORNAL
16:00 A VOZ DO CIDADÃO
16:15 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010
18:15 REGRESSO A SIZALINDA
19:00 NOTÍCIAS
20:00 PRÍNCIPES DO NADA ESTREIA
20:30 TELEJORNAL
21:30 HERMAN 2010
22:30 UM HOMEM CHAMADO SÁ CARNEIRO
23:30 COUTO & COUTADAS
00:00 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
00:30 VIDAS CONTADAS(R/)
01:00 ZONA MISTA

DOMINGO
02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG
05:00 EUCARISTIA DOMINICAL
06:00 RECANTOS
06:30 DOCUMENTÁRIO
07:30 CONTRA-INFORMAÇÃO
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 ZIG ZAG
09:45 SÓ VISTO!
10:30 DESAFIO VERDE
11:15 PRAÇA DA ALEGRIAEspecial
13:45 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO
14:15 ENTRE PRATOS
15:00 TELEJORNAL
16:00 JANELA INDISCRETA COM MÁRIO
16:30 CONTA-ME COMO FOI
17:15 UM HOMEM CHAMADO SÁ CARNEIRO
18:15 REGRESSO A SIZALINDA
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL MADEIRA
21:00 TELEJORNAL - AÇORES
21:30 FUTEBOL
23:15 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010(R/)
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)
01:00 HÁ CONVERSA(R/)

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 ZIG ZAG Canais internacionais
10:15 RECANTOS
10:45 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 ALÉM DE NÓS
13:30 NATIVOS DIGITAIS
14:00 O PREÇO CERTO
14:45 CAMPANHA ELEITORAL
- PRESIDENCIAIS 2011
15:00 TELEJORNAL
16:00 GRANDE ENTREVISTA
16:30 CUIDADO COM A LÍNGUA!(R/)
16:45 EUA CONTACTO - N. INGLATERRA
17:15 SÓ VISTO!(R/)
18:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
- ALTA PRESSÃO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 EUA CONTACTO - N. INGLATERRA
22:15 FERNANDO TORDO & STARDUST
ORCHESTRA NO COLISEU MUSICAL
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
- ALTA PRESSÃO(R/)

02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG Canais internacionais
10:15 PORTUGAL NO CORAÇÃO
13:00 PORTUGAL EM DIRETO
14:00 O PREÇO CERTO
14:45 CAMPANHA ELEITORAL
- PRESIDENCIAIS 2011
15:00 TELEJORNAL
16:00 30 MINUTOS
16:30 MAGAZINE MACAU CONTACTO
17:00 A HORA DE BACO(R/)
17:30 COM CIÊNCIA
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
- ALTA PRESSÃO
18:45 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 RESISTIREI
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE MACAU CONTACTO
22:15 TRIO D´ATAQUE
22:45 PORTUGUESES PELO MUNDO
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 OPERAÇÃO TRIUNFO 2010 - DIÁRIOS
01:15 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
- ALTA PRESSÃO(R/)
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anúncios a partir de $7.97* - tel.: 514-284-1813
*A partir de $7.97 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

11 de Janeiro de 2011
1 Euro = CAD 1.291600
SERVIÇOS consulares
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700 514-499-0968
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

LISBOA

355 Rachel Est

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

514.849.6619

BANCOS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho 514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile 514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Cidadania Canadiana 1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque 514.873.2445
Normas do trabalho
514.873.7061
Protecção da juventude 514.896.3100
Revenu Canada
1.800.959.7383
Revenu Québec
514.864.6299

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
Centro Acção Sócio
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
RF.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho
514.768.7634
Sp. Montreal e Benfica 514.273.4389

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

IGREJAS

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

CONFORT

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

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

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

MERCEARIA

514.845.5804

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

GRANITE LACROIX INC.

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

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Igreja Baptista Portuguesa 514.577.5150
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 450.687.4035

ALGARVE

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

MONUMENTOS

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

514.844.3054

514.273.9638

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

111 St-Paul E.

514.861.4562

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

SOLMAR

177 Mont-Royal Est

TRANSPORTES

LATINO

514.849.1153

Super Especial
150$ por ano
com o seu logo e
informações
no guia comercial

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

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
Pessoas para limpeza geral, com
experiência. 450-975-0584
Padaria São Miguel procura padeiro. Apresente-se no 4385 boul. StMartin O. 450-978-9667
Agentes de viagens com mínimo
de 1 ano de experiência. Deve
falar francês, português e inglês.
514-488-2459 ou 514-816-8945

RENOVAÇÕES
Faço todo o género de renovações
interiores.
Sr. Lopes: 514-946-2760

VENDE-SE
Vende-se mesa luxuosa
de matraquilhos (babyfoot).
514-299-2966

†

Armindo Pereira da Costa

†

Maria Ernestina de Medeiros Cabral

1912 - 2011

Faleceu em Brossard, no dia 3 de Janeiro
de 2011, o senhor Armindo Pereira da Costa, natural de Grândola, Setúbal, Portugal,
com a idade de 98 anos.
Deixa na dor a sua única filha, D. Anabela Santiago, seu genro Rui Santiago, seu
neto Filipe (Marie-Pierre), seu bisneto Julian, sobrinhos e sobrinhas, assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Légaré Inc.
Alfred Dallaire
2750, boul. Marie-Victorin E., Longueuil
Victor Marques
514-595-1500
O funeral decorreu no dia 8 de Janeiro pelas 19h, no Complexo Funerário.
A família enlutada 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 BemHajam.

1925 - 2011

Faleceu em Montreal, no dia 6 de Janeiro
de 2011, com 85 anos de idade, Maria
Ernestina de Medeiros, natural de Fenais
da Ajuda, São Miguel, Açores, viúva de
Caetano Cabral
Deixa na dor os seus filhos José Manuel
(Lúcia), Delberto (Lynda), Adélia, António
Manuel (Sue) e Antonina (John), seus
12 netos, 9 bisnetos, seu irmão Amigão
(Eduarda), sobrinhos (as), assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, dia 10 de Janeiro, pelas 11 horas,
na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério Le Repos StFrançois d’Assise.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 12 de
Janeiro de 2011, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer as equipas médicas e de
enfermagem da Ma Maison Saint-Joseph, pelo apoio e cuidados
dispensados, assim como 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.

†

António Meneses
1933 - 2011

Faleceu em Toronto, no dia 10 de Janeiro
de 2011, com 77 anos de idade, António
Meneses, natural das Quatro Ribeiras, Terceira, Açores, esposo de Maria Fernanda
Martins.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos António Fernando (Aida) e Francisco Hermínio
(Trindade), seu neto Frank, suas netas Julia
e Sara, seus irmãos (ãs) João, José, Rita e
Incarnação, cunhados (as), sobrinhos (as),
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Bernardo Funeral Homes Ltd.
2960 Dufferin St., Toronto,
Tel: 416.789.7661
O velório terá lugar quinta-feira, 13 de Janeiro, das 14h às 21h. O
funeral terá luga sexta-feira, dia 14, às 9h30 na Igreja Santo António.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma,
se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

maria irene morais

courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Groupe sutton - accès inc.

Agence immobilière
2957 Bélanger E. Montréal QC H1Y 3G4
Esc.: 514.727.7575 Fax: 514.727.9294

Laval-des-Rapides

Perto do Metro Cartier, bungalow destacado, 4 quartos, cozinha e casa de banho modernas. Cave acabada, grande terreno, piscina. Janelas de alumínio, telhado feito em 2005. Escolas, transportes e todas as
comodidades. 305 000$
Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.
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ANEDOTAS
P: Sabe qual a diferença entre uma loira e uma cabine telefónica ??
R: É que na cabine tem que se estar sempre a por moedas !!!!
Um cliente da TMN liga para a linha de apoio...
- Menina! Estou a ligar para um número e dizem-me que o número
não está atribuido!!
- Qual é o número que está a ligar?!
- Não posso dizer!!! É confidencial!!!...
No banco:
- A assinatura do cheque está tremida!
- Claro que está tremida, só nessas alturas é que eu consigo que o
meu marido me assine os cheques!...
Estão duas vacas num prado.
- Sabes, estou muito preocupada com essa doença das vacas.
- Qual doença?
- A das vacas loucas.
- Haa...Mas eu não. Sou um sapo.....

Palavras Cruzadas

Festejando o novo ano no Solmar

U

ltimamente, estou sempre à procura de histórias
diferentes. Algumas boas, outras más. Este ano
iniciou-se bastante diferentemente dos outros porque no
dia 1 de Janeiro tive o prazer de estar presente, mais
uma vez, no restaurante Solmar, o mais antigo restaurante português, situado no 111 rua St-Paul Este, no
velho porto de Montreal. Os anos passam mas não são
iguais. O dono decidiu organizar um jantar bastante diferente na comunidade portuguesa, com a presença dum
artista bastante popular, Toy.
Toy (nome artístico de António Manuel Neves Ferrão)
é um cantor popular português, nascido em Setúbal.
Começou a sua carreira artística com tenra idade, aos 5
anos, numa festa de uma colectividade de Setúbal. Com

ri-te”, apresentado pela TVI. Em 2000, apresentou o
tema “Tu foste o grande amor”, dando relevo à sua faceta de cantor romântico. Foi, nessa altura, convidado
para director musical do programa “Tic-tac milionário”,
também apresentado pela TVI. Fez vários CD’s ultimamente, que são verdadeiras obras-primas, cantando em

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
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10 anos de idade, integrou um grupo de teatro local, ao
qual permaneceu ligado durante 10 anos. Em 1997, assinou novo contrato, desta feita com a editora Espacial.
“Aguenta-te com esta” foi o primeiro tema que lançou
com esta editora. No ano seguinte, gravou “Estupidamente apaixonado”. Pouco tempo mais tarde, participou no júri residente do programa de televisão “Ri-te,

7
8
9
10
11
Verticais 1. Exprime a ideia de separação, afastamento (pref.).
Unidade prática de quantidade de electricidade. 2. Acomoda. Que te
pertence. 3. Homem que vive na opulência e no fausto. Respeitante
à uva. 4. Brisa. Vigília. Inglês (abrev.). 5. Doença em que o sangue
apresenta carácter venoso nos sistemas arterial e capilar. 6. Pequeno
quarto de dormir. Patrão (pl.). 7. Raça humana, de pequena estatura,
de pele amarelada, actualmente representada por algumas tribos do
sul de África. 8. Assistência Médica Internacional. Título dos descendentes de Mafoma. Actínio (s.q.). 9. Final. Esqueleto. 10. Organização
das Nações Unidas. Pano branco e fino de algodão. 11. Registo de
órgão cujo som dá a ideia de quem fala pelo nariz (Mús.). Fileira.
Horizontais 1. Causar raiva. Toucinho magro, fumado ou não. 2.
Prender-se com elos. Do mesmo modo que. 3. Debaixo de. Inquietos.
4. Porco-bravo. Nome próprio feminino. 5. Conjunto das radículas de
uma planta. Antiga cidade da Mesopotâmia. 6. Remoinho de água
(reg.). Patrão. 7. Antigo nome da nota musical dó. Desenvolvimento
mesquinho e anormal de uma planta. 8. Unidade monetária da Roménia. Que veio à superfície. 9. Escutámos. Altar cristão. 10. Planta apiácea conhecida por erva-doce. Pousio (reg.). 11. Referente à Bélgica.
Certa doença dos cereais.
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Vidente médium Alhadj

Com 32 anos de experiência. Ele pode
ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais
desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desesperanço, etc.

100% garantido
Tel.: 514-553-5975

Pagamento após Resultados

francês, espanhol, alemão, italiano e português.
Ao mesmo tempo, tivemos o prazer de ver Maria dos
Anjos que nos encantou com as suas lindas canções,
que todos aplaudiram. Também posso dar os parabéns a
toda a equipa da cozinha e aos empregados de mesa que
fizeram um excelente trabalho. E para finalizar, parabéns a Toy pelo seu carisma e ao senhor David Dias que
tornou o impossível possível para a nossa comunidade
trazendo mais uma vez um grande artista a Montreal.

Sylvio Martins

Toy, o romantismo na música

F

oi num encontro informal e inesperado que conheci um dos valores da música portuguesa contemporânea de quem havia já entendido vários elogios, sem nunca ter tido ocasião de assistir a um dos
espectáculos que desde há algum
tempo vem realizando em Montreal. Encontrava-se de malas na mão,
pronto a seguir para o aeroporto,
após ter actuado num jantar-espectáculo do Solmar, numa imprevista
realização de David Dias, o restaurador e empresário que está sempre
à espreita da ocasião que possa apresentar artistas portugueses de qualidade. Simpaticamente acedeu a uma
pequena conversa. Natural de Setúbal, onde nasceu em 1963, António
Manuel Neves Ferrão, Toy — nome
artístico que adoptou nos meados
dos anos 80 por ser o nome comum
para familiares e amigos, iniciou
muito jovem os seus contactos com a cena artística na
Capricho Setubalense, sociedade de recreio onde se
estreou como amador de teatro aos 10 anos de idade,
tendo já 5 anos antes, feito uma passagem pelo palco
da mesma colectividade, onde se manteve uma dezena de anos. Terminado o curso comercial na sua cidade natal decidiu-se pela emigração, rumando para a
Alemanha, onde se manteve 8 anos e foi berço da sua
iniciação musical, confirmada com a gravação do seu
primeiro disco, acompanhado por músicos alemães.
Seguiram-se mais dois trabalhos discográficos. Deixando a Alemanha e os estúdios de gravação onde
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lhe despertou o interesse pela música e agiu como
produtor de diversos artistas vocais e instrumentais,
ao mesmo tempo que desenvolvia a sua carreira de
autor, compositor e intérprete, Toy regressou a Portugal, para actuar nos grandes palcos
das autarquias durante vários Verões, como solista ou em concertos
com os seus bandos de músicos, que
o levaram a um grande espectáculo
no Coliseu anos mais tarde.
A sua voz e tipo de música — ligeira e romântica — tendo sido
referenciadas por responsáveis televisivos, foi por estes contratado
para vários espectáculos de grande
audição como, Portugal sem fronteiras, Portugal no coração ou Praça da Alegria, que o transportaram
através das câmaras por todo o país
e o fizeram entrar e encontrar o calor
amigo das famílias portuguesas. Poliglota, — Toy canta para além de em Português, em
Francês, Inglês, Espanhol, Italiano e Alemão, — é
um valor bem alicerçado na música nacional, acompanhando-se ocasionalmente à viola. Veio ao Canadá pela primeira vez em 1991, — juntamente com
outros artistas— numa digressão da Amália, tendo
voltado algumas vezes depois até que, numa dessas
digressões, conheceu Tony Silva, que o convidou a
participar num concerto em Toronto. Depois, passou
a vir até cá com regularidade, tendo estado com grande êxito no ano passado no Solmar, para onde voltará
ainda este ano, nos meses de Fevereiro e Abril, — ao
mesmo tempo que participará nas comemorações do
50º aniversário do nosso jornal, — para o que teve de
alterar o calendário de compromissos previsto. Conta
no seu palmarés com muitos êxitos musicais registados em algumas dezenas de discos, sempre procurados por um público entusiasta e fiel. Ao terminar
a nossa pequena conversação Toy afirmou: “Somos
responsáveis pela exportação da nossa cultura popular para os portugueses, onde quer que estejam e
sejam e eu, quase brincando, vou tentando ajudar a
que isso aconteça”.
Até breve Toy. Cá o esperamos.

Raul Mesquita

O pequeno artista Laranjo
A
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escritura é a pintura da voz, disse Voltaire , um
grande escritor, historiador e filosofo que nasceu
e viveu em Paris, França e faleceu em 1778 com a
bonita idade de 83 anos. Mas se a escritura é a pintura
da voz, a pintura é a revelação do que vai no interior
de cada pintor, o que é o desenho? O desenho, talvez
tenha sido a primeira manifestação da escrita humana
e continua sendo a primeira forma de expressão usada
pela criança. “Garatujas”, “casas”, “sóis” “flores”,
desenhos “transparentes”, e cada vez mais próximos

história nova talvez até uma mensagem aos adultos.
O desenho precisa e deve ser sempre valorizado pelos educadores e a importância desta valorização
deve ser compreendida e compartilhada pelos pais,
uma vez que toda aprendizagem tem o seu valor e
o desenho é uma forma de aprendizagem. Quando a
criança é valorizada naquilo que sabe, sente prazer
em aprender. O Anthony é aquele jovem que ao desenhar gosta de expressar os seus sentimentos.
Este ano que recentemente terminou, o Sr. Deputa-

ALMA JUVENIL

13

receita da semana

Tagliatelle com
Camarão e Iogurte
Natural

Dificuldade:

Preço:
Ingredientes:
350 grs de massa tagliatelle larga; 1 Origem: Portugal
cenoura grande (pelada e cortada às
tirinhas bem finas); 1 courgette grande (cortada às tirinhas bem finas);
250grs de camarão cru pelado (cortado em metades); 1 frasco de iogurte natural pequeno; 1 colher (sopa) de manteiga; 2 folhas de louro;
2 alhos picados bem fininho; 1/2 cebola (picada bem fininha); 1 caldo
de peixe; 2 colheres (chá) de farinha (diluída num terço de um copo de
água); Azeite, sal e pimenta preta q.b.
Preparação:
Coloque a massa a cozer e, ao lado, ponha uma frigideira larga e alta
ao lume com um fiozinho de azeite, o alho, a cebola e a cenoura. Vá
mexendo sempre para não pegar (cerca 5 minutos). Quando a cenoura estiver molinha, adicione a courgette, as folhas de louro, o caldo de
peixe e 1/3 de um copo de água. Deixe ferver, mexendo regularmente
por mais 5 minutos. Por fim, adicione a colher de manteiga, o iogurte
e a farinha diluída com água. Assim que levantar fervura, junte o camarão e reduza o lume para mínimo. Deixe cozer durante mais 3/4
minutos, mexendo ocasionalmente (não esquecendo de confirmar os
temperos). Escorra a massa e sirva no prato, fazendo um ninho no
meio. Coloque o molho de camarão e, por fim, adicione um fio de azeite extra virgem. Bom apetite!
Observações:
Um prato muito simples e rápido de se fazer, e muito saboroso, pois
tem o travo do iogurte natural que é inigualável. Depois de ter todos os
ingredientes preparados, demora apenas cerca de 15 minutos a fazer.

BELEZA da semana

do de Gouin, Nicolas Girard, decidiu desafiar várias
escolas, naturalmente na sua área eleitoral, e uma delas foi a escola Charles-Bruneau, precisamente onde
o Anthony Laranjo é aluno. De entre três mil alunos
que participaram com um desenho pertinente ao Natal, foi o desenho deste jovem que foi escolhido e os
cartões de Boas-Festas enviados pelo Sr. Deputado
Girard enviados aos eleitores da área de Gouin foram
impressos com o desenho do Anthony.
Falei mais tarde com o Anthony que me assegurou
não ter ficado surpreendido quando a noticia lhe foi
comunicada pelo avô, pois quando ele passou o desenho ao seu professor, ele sabia que ia conquistar o
primeiro lugar.
A arte das palavras, da pintura e do desenho são
equiparadas pois elas podem estabelecer a comunicação entre o mundo exterior e o mundo interior da
criança. A experiência artística tem um significado
para cada criança, e a sua criatividade reflecte sempre o estado de desenvolvimento visual em que se
encontra. Todas as crianças são originais nas suas
formas de percepção, nas suas experiências de vida e
nas suas fantasias e para o Anthony, muitos parabéns
e continua sempre.

Natércia Rodrigues

da forma que podemos chamar de “real”, são as representações de como a criança lê o mundo, enxerga
a vida e expressa o que sente. Através do desenho
livre, a criança desenvolve noções de espaço, tempo,
quantidade, sequência, apropriando-se do próprio conhecimento, que é construído respeitando seu ritmo.
Expressar - se através do desenho é colocar sua vida
no papel, com toda a emoção.
Tenho muito orgulho em conhecer o jovem Anthony
Laranjo, neto do tão conhecido casal Henrique e Alda
Laranjo, proprietários do restaurante Chez le Portugais, de 10 anos de idade e que adora desenhar. Geralmente quando o vejo, está com o seu livrinho a desenhar. Cada desenho uma expressão diferente, uma
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A eleição para o Presidente da República

Continuação da página 1

ção de cada um dos candidatos. Num certo sentido,
foi sempre assim.
Depois de todo este tempo, a situação é hoje esta:
falam diariamente os mais diversos candidatos, mas
a atenção simplesmente incide sobre Cavaco Silva e
Manuel Alegre. Em todo o caso, todo esse tempo de
intervenção acaba por ser usado em conversas sem
interesse, que pouco têm que ver com a função presidencial, ou com as consequências da vitória de cada
um para o futuro dos portugueses. Neste sentido,
pois, convém escalpelizar aqui alguns aspetos importantes e que pouco ou nada foram tocados ao longo
deste tempo já passado.
Em primeiro lugar, a suposta importância de ser Cavaco Silva um professor universitário de Economia.
Bom, trata-se de um falso e inútil argumento, porque o que se foi dando em Portugal, sobretudo proveniente da crise neoliberal norte-americana, potenciada pela globalização, nunca encontrou em Cavaco

Silva um qualquer obstáculo. Pelo contrário: ainda
o vamos ouvindo pedir silêncio, ao mesmo tempo
que nunca se lhe ouviu – não recordo – uma só crítica, clara e frontal, às causas do estado a que chegou
o Mundo, em mui boa medida. Em segundo lugar,
tornou-se evidente que Cavaco Silva apresenta uma
probabilidade elevada de introduzir ruído quando usa
da palavra em entrevistas livres e sem rodeios. Precisamente o que voltou agora a dar-se com os seus
comentários à gestão do BPN, que começou por ser
frágil, quando comparada com outras, e já vai apenas
em part-time, mas sem que isso, no dizer de Cavaco
Silva, tenha algo que ver com razões pessoais, o que
todos nós conhecemos bem. E a razão deste mais recente ruído é esta: é que, para o bem ou para o mal,
Cavaco Silva – o tal professor de Economia – apoiou
a solução proposta pelo Governo de José Sócrates,
ou seja, é parte do êxito ou da culpa, coisa que não
quer reconhecer. Em terceiro lugar, o terrível aviso
em que se constituiu a inenarrável intervenção sobre
as supostas escutas a gente do Palácio de Belém, escutas que, como logo se percebeu, nunca existiram.
De tudo, porém, sobre aquela inesquecível trapalhada que o tal nosso jornalismo suave, como se pôde ler
por um dos telegramas da embaixada norte-americana, nunca ninguém se determinou a tentar encontrar
uma explicação. Não fora João Marcelino, e ainda
hoje estaríamos a debater supostas realidades, mas

que eram apenas virtuais… Em quarto lugar, as suas
respostas recentes às questões que lhe foram colocadas pelos restantes candidatos em torno do caso BPN.
Ora, para lá de se saber o resultado do que nunca foi
minimamente investigado, há um dado que Cavaco
Silva conhece e que não nega: contrariamente ao que
se deu com o caso Freeport, a verdade é que o caso
BPN pouco ou nada foi tratado pela nossa comunicação social, se se excluir o caso das audiências parlamentares. Uma realidade ilógica e estranha. Se o
primeiro parecia tender para infinito, já o segundo se
nos mostrava como um infinitésimo. Um tema nunca
abordado pela tal comunicação social suave, que era
como falava o tal telegrama da embaixada dos Estados Unidos em Lisboa. E, contudo, um domínio por
onde os portugueses irão pagar muitos milhares de
milhões, algo incomensuravelmente superior ao que
sempre esteve em jogo com o caso Freeport. As estranhas coisas da nossa dita democracia… De resto,
convém não esquecer
os comentários de
Fernando Ulrich num
Expresso da MeiaNoite, onde referiu a
sua estranheza por no
caso BPN – ou talvez
também SLN – surgirem elementos, já
aposentados, que haviam servido na Polícia Judiciária e nas
Secretas. E interrogava-se: Judiciária e
Secretas, num banco,
porquê? Em boa verdade, o leitor haverá
de reconhecer alguma
estranheza (aparente) numa tal situação.
Simplesmente, fossem aquelas considerações fidedignas ou
não, a verdade é que
nunca nada se esclareceu, nem ninguém
ligou ao que ali foi
dito. Custa acreditar
que um banqueiro
prestigiado,
falando sobre um banco
como o BPN, possa dizer coisas sem nexo num programa televisivo.
Ora, como o meu caríssimo leitor sabe bem, as versões de Manuel Dias Loureiro e de António Marta,
na Assembleia da República, sobre a conversa entre
ambos, no Banco de Portugal, foram completamente
antagónicas e incompatíveis. Invariavelmente, os comentadores ficaram-se com esta conclusão fraquíssima: bom, cada um disse a sua, coisas incompatíveis,
pelo que se ficou sem saber nada. Mas eu pergunto:
e não existiria uma terceira hipótese? O leitor consegue perceber porquê? Pois, eu dou uma ajudinha: e
se o tema da conversa tivesse sido outro, que não os
dois invocados por aqueles dois nossos concidadãos?
Não poderiam ter os dois falado da mesma coisa,
mas que não correspondeu às duas realidades expostas na Assembleia da República? Porquê só um? Em
quinto lugar, o problema mais sensível desta eleição
presidencial, e que é o resultado, facilmente previsível, da acção política de um Presidente, uma Maioria
e um Governo, e tudo oriundo do espaço conservador, onde hoje predomina largamente o pensamento
neoliberal, como se dá com Pedro Passos Coelho. De
resto, o tema já hoje se não esconde, porque passou a
poder ser defendido (aparentemente) à custa das dificuldades criadas ao País pela crise neoliberal internacional, assacando-as à governação de quem está,
ou seja, José Sócrates. Ora, o que respondeu Cavaco
Silva ao tal tema de que pretenderia destruir o Esta-

do Social? Bom, que era falso. E agora pergunto eu
ao meu caríssimo leitor: é falso ou verdadeiro? Eu
digo-lhe o que penso: posto o problema assim – um
problema mal colocado – ele não é falso nem verdadeiro. É, em essência, um problema mal colocado,
que assim esconde a realidade dinâmica de quanto
está em jogo e se poderá vir a passar.
Desde logo, é essencial perceber que o grau de intervenção de um Presidente da República não é o de
um rei absoluto. Ainda assim, há uma diferença abismal entre ficar à espera, silenciosamente, do que lhe
venha a chegar por via de uma maioria parlamentar
de direita nesta matéria, e uma intervenção preventiva, feita ao País, e pelos mais diversos meios, em
defesa de direitos naturais dos portugueses, hoje consagrados na Constituição da República, em matérias
como Saúde, Educação e Segurança Social Públicas.
Para se perceber que é esta a realidade, basta recordar
as prebendas atribuídas a dois inspectores superiores da extinta Direção-Geral de Segurança, quando
Cavaco Silva dirigia a governação. É verdade, como
diz, que tal proposta lhe foi formulada pelo Presidente do Supremo Tribunal Militar, mas também o
é que a mesma nunca seria feita ao Eanes do tempo,
ou a Mário Soares, ou a Jorge Sampaio. Quem fez
essa proposta, fê-lo no pressuposto da imagem que
tinha do pensamento político de Cavaco Silva. E a
verdade é que acertou. Mostra este exemplo, pois,
que, se é verdade que o homem deixa uma marca
pessoal na sua função em sociedade, também esta o
condiciona de modos muito diversos e amplos, pelo
que Cavaco Silva não pode dizer que o Estado Social
não terminará se vier a ser reeleito. Invariavelmente, como pôde já ver-se, Cavaco Silva escuda-se na
composição da Assembleia da República: esta, com a
sua composição, determinará o que entender, competindo ao Presidente da República promulgar ou não.
Simplesmente, o famigerado caso do dito casamento
homossexual mostrou que a sua posição, nesse momento já final, pode não servir para nada. Ou seja,
Cavaco Silva, se não se tivesse deixado condicionar
pelo resultado desta eleição, deveria ter procedido
de acordo com o seu pensamento político, para mais
num tema tão importante para o equilíbrio da sociedade. Esse seria o comportamento de Manuel Alegre,
enquanto Presidente da República, face às tentativas
de uma maioria de direita para pôr um fim no Estado
Social: viria a terreiro, como o fazia João Paulo II na
sua luta contra o comunismo, de molde a fazer parar
tristes e terríveis medidas políticas para a generalidade dos portugueses. O contrário, pois, da atitude de
Cavaco Silva, que só agiu no final, quando já nada
havia a fazer. Ou seja e por fim: a vitória de Cavaco Silva nesta eleição presidencial virá a marcar o
fim da Constituição de 1976, bem como o espírito
de justiça social que marcou todo o 25 de Abril, independentemente da sua vontade real de seguir por
este caminho ou por outro. Ele próprio se recolheu
ao elementar papel de promulgador de leis, dizendo
no final o que ninguém, como se torna evidente, ligará o que quer que seja. Pelo contrário, com Manuel
Alegre na Presidência da República a luta pela defesa
do Estado Social começará logo que o tema tenha o
seu início publicamente anunciado, muitos meses antes da chegada do diploma ao Palácio de Belém. São
duas atitudes muito distintas: a primeira, de Cavaco
Silva, acaba por consentir em que seja posto um fim
no Estado Social, embora sem ser por sua iniciativa;
a segunda, de Manuel Alegre, que desde o início do
anúncio do tema se baterá pela mobilização dos portugueses contra os interesses que hoje desejam o fim
do Estado Social, de molde a no mesmo poderem vir
a ter um novo negócio. Se correr mal, pagam os portugueses. Esperemos, pois, pelo desenlace eleitoral
do final deste mês, que mostrará a capacidade dos
portugueses para perceberem o que realmente está
em jogo. Veremos, então, se o 25 de Abril terá mesmo valido a pena.

Hélio Bernardo Lopes
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Mourinho: “Ronaldo merece 4 ou 5 Bolas de Ouro”

D

epois de ser eleito o melhor treinador do Mundo,
José Mourinho afirmou que não se importaria de
trocar o seu prémio para ver um dos jogadores do
Real Madrid ganhar a Bola de Ouro.

“Se me dissessem que para o ano iria ganhar novamente o prémio, diria que prefiro que seja um jogador meu a ganhar. Para o ano quero dois ou três
jogadores meus nos nomeados. E também espero ver
um guarda-redes ganhar o prémio e espero que seja
Casillas porque é o melhor. O Cristiano Ronaldo
também merece quatro ou cinco Bolas de Ouro”, afirmou Mourinho em declarações ao site do Real Madrid. O técnico português aproveitou para relembrar
a importância de todos os que o apoiaram durante o
seu percurso profissional.
“Os treinadores não são nada sem os jogadores.
Qualquer um passará um mau bocado se não criar
empatia com os seus jogadores e não conseguir que
eles façam o que lhes compete. Tinha cinco jogadores meus comigo, dois do Real Madrid e três do Inter.
Abracei-os porque sem eles, sem a minha família e
sem os meus colaboradores eu não seria ninguém.”

Paragem curta para Hélder Postiga

H

élder Postiga realizou segunda-feira, durante
a tarde, diversos exames complementares de
diagnóstico que confirmaram... o melhor dos cenários. O problema no gémeo da perna esquerda, que
obrigou o avançado a abandonar de
forma prematura o encontro frente
ao Sp. Braga, não é grave e, se tudo
correr de forma normal, o dianteiro
poderá regressar à competição dentro de pouco dias. Ou seja, a utilização do camisola 23 no próximo
embate com o Paços de Ferreira está
em dúvida, mas é muito possível que
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Hélder Postiga já se constitua como opção para Paulo
Sérgio na partida seguinte, da Taça da Liga, contra o
Penafiel.
Os exames realizados pelo avançado, de 28 anos,
confirmaram a existência de uma
distensão muscular e a ausência de
qualquer rotura que pudesse conduzir a um período de paragem superior. Assim, é natural que Postiga
cumpra alguns dias de treino condicionado, à margem do plantel, podendo ser reintegrado no início do
próximo ciclo semanal de treino.

NOUVELLE SÉLECTION AUTOMNE/HIVER
NEW FALL/WINTER SELECTION

TOUS LES SAMEDIS
EVERY SATURDAY
9:00 - 12:00

1200 Jules-Poitras
(coin/corner Côte-Vertu), Saint-Laurent
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