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Governo faz saldos 
para “vender”
cartão do cidadão
O Governo vai lançar campanhas de 

difusão e “preços promocionais” para 
o cartão do cidadão.
“Os cidadãos têm enorme vantagem 

em utilizá-lo e teremos campanhas de 
difusão do cartão e até preços promocio-
nais”, disse José Magalhães, secretário de 
Estado da Justiça, à margem da cerimónia 
do Centenário do Registo Civil Obrigató-
rio em Portugal. O responsável lembrou 
que a existência de um chip no cartão 
“permite assinar documentos, substitui 
a presença física nas repartições da ad-
ministração pública e permite trabalhar 
à distância”. “Tudo faremos para que 
as pessoas percebam que aquele papel 
é muito diferente de um papel plastifica-
do”, concluiu. Sobre a polémica em torno 
das dificuldades que os portugueses tive-
ram em votar nas últimas eleições usando 
o cartão de cidadão, José Magalhães su-
blinhou que “os eventos eleitorais nada 
têm a ver com o cartão em si”. Para o 
secretário de Estado, a explicação é sim-
ples: “Houve uma procura que excedeu 
as previsões e os sistemas de informação 
ao eleitor cumpriram o seu papel”. Con-
cluindo: “pobre do cartão do cidadão que 
está totalmente inocente nesta matéria”. 
Lembrou ainda a importância de ter um 
“cartão que simplifica a vida” ao incluir 
“vários números num só cartão” e fazer 
“colaborar serviços que normalmente 
trabalhavam de costas voltadas”.

elas em inglês e...
   eles em espanhol

Revolta em países árabes pode 
ser benéfica para portugal
A revolta em países árabes pode ser 

vantajosa para o turismo português 
por ser uma oportunidade para repor a 
oferta nacional entre as primeiras es-
colhas dos consumidores, defendeu o 
presidente do Turismo de Portugal, Luís 
Patrão. “Qualquer fator de instabilidade 
em destinos concorrentes do nosso aca-
ba por ter vantagens no sentido em que 
repõe a nossa oferta no primeiro grau 
de escolha dos consumidores”, afirmou 
Luís patrão, em declarações à Lusa.

O presidente do Turismo de Portugal 
salientou que os turistas, quando vêm 
perturbadas ofertas de certos destinos, 
olham para os demais para ver se podem 
oferecer produtos do mesmo tipo, consi-
derando as alternativas. “É o que está a 
acontecer agora”, defendeu, salientan-
do que Portugal pode assim captar turis-
tas que pretendiam viajar para destinos 
como Egito ou Marrocos, ou outros pa-
íses árabes.A Bolsa de Turismo de Lis-
boa (BTL), que arranca quarta-feira na 

Feira Internacional de Lisboa, no Par-
que das Nações, é o “grande momen-
to” de encontro no setor e “uma grande 
oportunidade” para que a oferta turísti-
ca nacional esteja patente aos olhos de 
todos, segundo aquele responsável.
“O turismo é a principal atividade 

exportadora nacional”, salientou Luís 
patrão, enaltecendo a importância da 
BTL, que termina no próximo domingo 
e abre as portas ao público a partir de 
sexta-feira.
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Satisfazer os
neurónios para ser feliz
É com frequência que ouvimos pessoas a dizer 

que o ser humano é aquilo que pensa. Mas há 
quem acrescente que também somos aquilo que 
ingerimos e o estilo de vida que levamos. Depois 
há, claro, o imprevisto – os atropelos que nos 
aparecem durante o percurso da vida e que não 
podemos controlar ou evitar. 
Outros alegam que para ser feliz e alcançar a 

felicidade é preciso ter sorte. E o que é, afinal, a 
felicidade? Há quem a identifique com Deus ou 
com a religião. Há quem a assemelhe ao prazer, 
mais ou menos momentâneo. A felicidade será 
pelo menos a ausência do mal – mas devemos 
perguntar se seria possível um mundo sem mal 
e sem sofrimento. E a ciência terá já descober-
to onde mora a felicidade? Dizem-nos que, “há 
partes do cérebro mais associadas ao sofrimento. 
E que a felicidade tem vários níveis: há uma fe-
licidade do instante, outra associada à nossa par-
ticipação na sociedade, à posição da nossa vida 
ou à nossa relação com o universo. Quanto mais 
generalizado é esse sentimento de felicidade, mais 
partes do cérebro são utilizadas.” A explicação é 
de Nicolás Lori, um físico que trabalha no Ins-
tituto Biomédico de Investigação da Luz e Ima-
gem (IBILI), da Universidade de Coimbra. 
O cientista alega que, “todos buscamos a felici-

dade. Sabemos, através da neurociência, que te-
mos naturalmente tendência para sermos felizes”, 
explica o investigador e acrescenta, “quanto 
mais neurónios estiverem satisfeitos com a rela-
ção entre os dados recebidos e os dados esperados, 
mais eles estarão satisfeitos em termos fisiológi-
cos e dos nutrientes que recebem. Essa satisfação, 
essa tranquilidade com as coisas que acontecem, 
induz à felicidade”. De que precisamos, então, 
para estarmos satisfeitos e felizes? O organiza-
dor do colóquio, Anselmo Borges, padre e filó-
sofo, recorda que, “para se ser feliz é necessário 
uma multidão de coisas e condições”. E cita: saú-
de, fruição da paz e dos direitos humanos, al-
gum prazer, uma vida familiar agradável, amor, 
realização profissional mínima, reconhecimento 
social, algum dinheiro, amigos, um projecto de 
vida viável, um governo competente e decente.
Será possível a felicidade, com tantos requisi-

tos? Será ela um sentimento mais longínquo do 
que pensamos? Nicolás Lori vai buscar a tradi-
ção da psicologia positiva: “A emoção ou o sen-
timento básico é o sentimento positivo. O senti-
mento mais forte, mais fundamental em nós, seria 
esse sentimento positivo”. A felicidade identifica-
se, muitas vezes, com os prazeres naturais e ne-
cessários e não com aqueles que nos votam, ine-
vitavelmente, à infelicidade... Esses, o melhor, é 
esquece-los.
Sabe-se hoje que o acto de consumir é compul-

sivo para muita gente. Teresa Toldy, professora 
de Filosofia na Universidade Fernando Pessoa, 
recorda os cinco paradígmas que comandam  
a inteligibilidade do prazer e da felicidade nas 
nossas sociedades: “um interminável sistema de 
estímulos” que, prometendo a felicidade ao al-
cance da mão, “mais causa a decepção e a frus-
tração”; a celebração dos “prazeres do consumo 
e da vida presente”; a “corrida generalizada à 
excelência”, vendida em manuais sobre saúde, 
comida, comunicação, trabalho, desporto e se-
xualidade; o consumo da intimidade; ou o “hi-
perconsumo, que se impõe como o nosso único 
horizonte”.  Deus também está no nosso cére-
bro. Mas há quem conheça a história narrada 
pelo frei Betto, em Fortaleza no Nordeste bra-
sileiro onde jazia uma criança doente e subnu-
trida. A mãe procurava consulá-la: ‘Vais para o 
Céu, meu menino’. A criança olhou para a mãe, 
abriu muito os olhos e perguntou: ‘Há pão no 
Céu, mãe?’

Augusto Machado

BREVES

Recolha de lixo pode atrasar
A Câmara Municipal de Lisboa está 

com problemas técnicos na infra-
estrutura informática do Departamento 
de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos 
(DHURS).
Estas dificuldades podem levar a atra-

sos pontuais na satisfação de pedidos 
dos munícipes para a recolha de lixo na 
capital. De acordo com um comunica-
do da autarquia, os problemas técnicos 
podem vir a comprometer toda a reco-
lha dos chamados “monstros” (o lixo 
de grandes dimensões que não pode ser 
recolhido por via normal) e também a 

entrega de equipamentos de deposição 
de resíduos (os chamados contentores).
No mesmo comunicado pode ler-se 

ainda que “os serviços técnicos do mu-
nicípio estão a providenciar a rápida 
normalização dos meios e recursos que 
gerem a comunicação com os muníci-
pes para que, como habitualmente, as 
suas pretensões sejam prontamente sa-
tisfeitas”.
O DHURS pertence à Direcção Muni-

cipal de Ambiente Urbano e tem como 
grande prioridade a limpeza urbana de 
Lisboa.

elas em inglês e
eles em espanhol
A emigração portuguesa em Espa-

nha é marcadamente masculina. 
Já o Reino Unido é o destino escolhi-

do pela maioria das mulheres nacio-
nais. Os dados são do Observatório 
da Emigração.
“Espanha tem uma caracterização 

muito masculinizada (61% da popu-
lação são homens)”, disse à agência 
Lusa Filipa Pinho, coordenadora do 

Observatório, acrescentando 
ainda que uma das caracterís-
ticas das novas migrações é 
“terem uma proporção impor-
tante de mulheres”.
As migrações laborais são, 

em regra, mais masculinas e 
no caso de Espanha a “emi-
gração é muito marcada pelas 
idas para a construção civil”. 
Já no Reino Unido, a emigra-
ção maioritária de mulheres 
tem mais a ver com “inserções 
profissionais na área dos ser-
viços”. 

Em 2011 haverá censos na Europa, o 
que significa que nessa altura haverá 
dados mais actualizados sobre os res-
tantes países.

pgr: “o Segredo de
JuStiça é uma Fraude”
o procurador-geral da re-
pública (pgr) denuncia 
que há escutas ilegais em 
portugal e que não tem 
forma de resolver o proble-
ma. Segundo pinto montei-
ro, o segredo de justiça é 
uma fraude. em entrevista 
ao diário de notícias e à 
tSF, o pgr garantiu que 
apenas a polícia Judiciá-
ria “tem poder” para con-
trolar as escutas ilegais. 
aludindo ao caso Freeport, 
pinto monteiro diz que já 
se habituou aos ataques, 
considerando que há mui-
ta gente com medo de ser 
apanhada.

ameaça de greve
as associações de ca-
mionistas ameaçam com 
uma greve na próxima 
segunda-feira. Falam no 
bloqueio das estradas se 
o governo não aceitar o 
pedido de criação de ga-
sóleo profissional, a con-
cessão de descontos nas 
portagens e a revisão da 
lei do sector.

ponte de SÔr
corpo Foi encontrado
o corpo do presidente da 
Junta de galveias foi en-
contrado ontem no jipe 
em que ia quando sába-
do desapareceu ao tentar 
atravessar uma ribeira.

coimbra atrai alunos de fora
A Universidade de Coimbra (UC) é 

a “campeã” ibérica na captação 
de estudantes estrangeiros, detendo a 
maior percentagem dos ma-
triculados, e espera que em 
breve os portugueses não 
ultrapassem 80%. 
Actualmente, os estudan-

tes estrangeiros “regula-
res”, matriculados, rondam 
os 10%, segundo dados da 
Divisão de Relações Inter-
nacionais da UC. 
Nas universidades espa-

nholas, segundo o reitor da 
instituição, Fernando Sea-
bra Santos, essas percenta-
gens oscilam entre os “4,5 e 
os 5,5”. Dos 22.596 alunos 
inscritos há 2.193 estrangeiros matri-
culados e 1.346 alunos em “mobilidade 
incoming”, somando 3.539.
Há estudantes de 67 nacionalidades, 

mas as comunidades mais representa-
das são as do Brasil, Angola, Cabo Ver-
de, França, Espanha e China.

Um Programa de Licenciaturas In-
ternacionais acordado em 2010 com o 
Brasil prevê ainda a chegada de mil es-
tudantes nos próximos cinco anos.

maiS de 1.500 petiçõeS
mais de 1.500 petições com 
temas locais, nacionais ou 
pessoais deram entrada na 
assembleia da república 
nos últimos 20 anos.

idoSo mata a mulHer 
e Suicida-Se em Seguida
um idoso de 85 anos ma-
tou hoje a sua mulher, de 
89, tendo-se suicidado 
de seguida por enforca-
mento. o crime ocorreu 
no restelo, no Bairro de 
caselas, estando a polícia 
Judiciária no local a tomar 
conta da ocorrência, bem 
como várias ambulâncias 
para remover os corpos. 
o idoso estrangulou a mu-
lher, que sofria de alzhei-
mer, tendo a degradação 
do seu estado de saúde 
sido a causa provável do 
crime, dado que o idoso 
não conseguia cuidar da 
mulher. depois de a ter 
morto, o idoso enforcou-
se, tendo sido encontrado 
pelo genro, que deparou 
com os corpos num dos 
quartos da habitação. o 
Homem deixou três cartas 
de despedida explicando 
os motivos do crime, uma 
endereçada ao genro, ou-
tra à neta e ainda outra ao 
marido da neta.

portugal líder em 
ServiçoS púBlicoS 
electrónicoS
a comissão europeia co-
locou portugal, pela se-
gunda vez consecutiva, em 
primeiro lugar no ‘ranking’ 
de serviços públicos elec-
trónicos de 2010, com clas-
sificação máxima em todos 
os parâmetros de análise.
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Nasce em ponta
Delgada Teófilo Braga

em 24 de fevereiro de 1843, nasceu em S. miguel o dr. 
teófilo Braga, o primeiro presidente do governo provisó-
rio da república. não é fácil falar desta grande figura de 
português cuja obra enche um século de literatura e cuja 
vida foi um edificante exemplo de probidade, de trabalho 
tão alto erguidos que todo o mundo viu e admirou. rama-
lho ortigão descreve-o maravilhosamente num admirável 
perfil literário: “Simples, sóbrio, duro, com hábitos de uma 
austoridade de espartano, sabendo reduzir as suas ne-
cessidades a toda a restrição a que lhe reduzam os seus 
meios, vivendo no seu isolamento como Robinson na sua 
ilha, Teófilo Braga tem uma única paixão, a paixão prosé-
lica da ciência. Não publica um volume por semana pela 
razão única de que não há prêlos em Portugal que acom-
panham a velocidade vertiginosa da sua pena. Escreve de 
graça, desinteressadamente, em satisfação do seu prazer 
supremo - o prazer de espalhar ideas. Esta enorme força 
é, ao mesmo tempo, a sua única frouxidão. No meio da so-
ciedade portuguesa…consola-nos o poder contemplar, em 
uma figura como a de Teófilo, a curiosidade rara que se 
chama…um Homem!” 

“Operário cuja vida tem sido 76 anos de trabalho na forja 
do seu gabinete de estudo, produzindo maravilhas na his-
tória, na arte, na poesia, na filosofia, na política, no magis-
terio; sábio cuja obra é um património incomparável de fe-
cundidade, um tesouro repleto de preciosidades. Professor 
que há 50 anos ensina o que, estudante, há 76 anos apren-
de”; escreve o notável brasileiro, dr. pinto da rocha. Hoje, 
é com muito orgulho que eu próprio me associo a esta efe-
méride, ao recordar a rua onde o grande português nasceu 
e que fazia parte integrante da rotina diária dos meus tem-
pos de jovem e de adulto em ponta delgada, freguesia de 
São José, onde, vivendo na rua vila nova, tão próximo da 
rua teófilo Braga, que começava no campo de São Fran-
cisco e continuava com a primeira rua de Santa clara, to-
dos os dias passava por ela a caminho dos meus banhos, 
no estradinho, e se me deparava olhar para a placa na casa 
onde teófilo nasceu, mesmo defronte da mercearia tapia; 
e anteriormente, quando morei na rua da alegria (onde 
nasci, imaginem!), depois, na rua João do rego, rua do 
carvão (onde se encontra a gruta do carvão), e cancelas, 
na hoje aprazível freguesia de Santaclara. mas melhor do 
que eu ainda, e se o manuel antónio pereira mo permite, 
este meu amigo de longa data morou ele mesmo na própria 
rua teófilo Braga. e esta! é caso para dizer, “não há gente 
como a gente”!

António Vallacorba
com o apoio da sinopse de  efemérides

Governo implementa programa
“família, escola e comunidade”
O Programa “Família, Escola e Co-

munidade – Berços de Cidadania” 
pretende ser um instrumento sócio-edu-
cativo que visa a aquisição de valores, 
atitudes e comportamentos no âmbito 
da cidadania, educação para a saúde, 
maternidade e paternidade responsá-
veis, promoção de comportamentos e 
estilos de vida saudáveis, promoção da 
igualdade, interculturalidade e não dis-
criminação. Abrangerá de forma trans-
versal todos os níveis de educação e 
ensino e destina-se a crianças e jovens, 
bem como aos agentes educativos, pais 
e educadores e comunidade envol-
vente. Todas as orgânicas envolvidas 
contribuirão para consolidar esforços 
e rentabilizar estratégias e recursos, na 
realização de intervenções conjuntas e 
melhorando as respostas estruturadas 

sobre as áreas em causa. O Programa 
resulta de um esforço de conjugação de 
esforços da Direcção Regional da Igual-
dade de Oportunidades, da Direcção 
Regional da Educação e Formação, da 
Direcção Regional das Comunidades, 
da Direcção Regional da Saúde, da Di-
recção Regional da Prevenção e Com-
bate às Dependências e do Instituto de 
Acção Social com vista à necessidade 
de incrementar medidas transversais, 
partilhadas e integradas, visando a opti-
mização de recursos e estratégias. Neste 
sentido será celebrado no dia 21 de Fe-
vereiro, pelas 10 horas, o Protocolo de 
cooperação Programa “Famílias, Esco-
la e Comunidade”, na Capela do Solar 
dos Remédios, em Angra do Heroísmo. 
A iniciativa contará com a presença das 
Dirigentes dos Organismos Signatários.

aJudar a preServar
a FloreSta 
os viveiros florestais dos 
açores produziram nos úl-
timos três anos cerca de 
500 mil plantas endémicas 
de espécies como azevi-
nho, louro, urze e uva da 
serra, que estão a ajudar a 
preservar a biodiversidade 
da floresta do arquipéla-
go. a produção de plantas 
endémicas em viveiros co-
meçou em 1994, tendo em 
vista a reflorestação de par-
ques, o projecto life priolo 
e os planos de ordenamen-
to das bacias hidrográficas 
das Furnas e das Sete cida-
des, em S. miguel.

Desporto e lazer em novo conceito
A Zona Desportiva do Arco da Ca-

lheta, destinada à prática desporti-
va e de lazer, em espaço fechado e ao 
ar livre, é um complexo por excelência 
localizado na freguesia com o mesmo 
nome, para servir a população do con-
celho. A obra que será inaugurada na 
próxima sexta-feira pelo presidente do 
Governo Regional, é da responsabili-
dade da vice-presidência do Governo 
Regional, através da Sociedade de De-
senvolvimento Ponta Oeste. A Zona 
Desportiva, contempla um pavilhão que 
possibilita a prática de várias modali-
dades desportivas e de outros espaços, 
onde se insere um percurso de manuten-
ção, complementado com estações in-

formais para exercícios vários, um par-
que infantil, parque de merendas, área 
para jogos tradicionais e um lago. De 
forma pormenorizada, o pavilhão, com 
capacidade para albergar 250 especta-
dores, permite a realização da prática de 
modalidades como basquetebol, volei-
bol, ténis, andebol, futsal, badminton e 
ginástica. O plano de jogo foi estabele-
cido numa cota intermédia que permite 
uma ligação ao parque urbano, sendo a 
frente envidraçada, conferindo à nave 
grande luminosidade. O parque despor-
tivo dispõe de um bar que irá funcionar 
diariamente, como apoio ao parque ur-
bano, daí a sua ligação à praça exterior, 
bem como ao interior do pavilhão.

governo não tem condi-
çõeS para continuar...
o social-democrata gui-
lherme Silva defendeu hoje 
que se portugal recorrer a 
ajuda externa o governo 
não tem condições para 
continuar à frente dos desti-
nos do país, lembrando que 
a queda do executivo não 
depende exclusivamente 
de uma moção de censura. 
em declarações à agência 
lusa, o deputado conside-
rou que num cenário de in-
cumprimento da execução 
orçamental e do aumento 
dos juros da dívida pública, 
que conduza a uma “inter-
venção externa”, verifica-
se “uma perda objetiva de 
condições para o Governo 
continuar”. “Não vejo que 
o Governo que nos condu-
ziu a essa situação seja um 
Governo capaz de fazer a 
recuperação” acentuou o 
vice-presidente da assem-
bleia da república.
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Come to the country for Sunday brunch.
Gather friends and family members in our magnificent surroundings and 

enjoy an exquisite brunch prepared by our Executive Chef Serge Jost.  

We invite you to also take the time to sample our wide selection of activities, 

available à la carte, including our luxurious state-of-the-art Spa.

Sunday Brunch, $44* per adult, seatings at 11:30 am and 1:30 pm

RESERvationS   819 423 6341

392, rue notre Dame, Montebello QC      www.fairmont.com

coreia do norte
em novo teSte
os serviços secretos 
sul-coreanos crêem que 
a coreia do norte está 
a preparar um terceiro 
ensaio nuclear, pois de-
tectaram movimentos 
no centro de testes ató-
micos. a agência noti-
ciosa Yonhap da coreia 
do Sul refere que estão 
a ser construídos novos 
túneis em punggye-ri, 
onde a coreia do norte 
realizou os ensaios nu-
cleares de 2006 e 2009.

Banca Suíça
SuSpeita noS eua
um bancário do credit 
Suisse foi detido nos 
eua por suspeita de ter 
ajudado clientes em frau-
des ao fisco, noticia o 
jornal Sonntags Zeitung. 
o homem está interdito 
de deixar o país e arrisca 
uma pena até cinco anos 
de prisão. a situação é 
semelhante à desenvol-
vida contra outro banco 
suíço, o uBS, acusado 
pelas autoridades norte-
americanas de favorecer 
a evasão fiscal.

navioS do irão
preocupam
o governo de Benjamin 
netanyahu vê “com gra-
vidade” a entrada de na-
vios de guerra iranianos 
no mediterrâneo. o egip-
to autorizou a passagem 
dos vasos pelo canal do 
Suez pela primeira vez 
desde que os radicais to-
maram o poder em 1979.

itália decreta alerta 
máximo para bases 
aéreas
A Itália decretou esta segunda-feira o estado de 

alerta máximo em todas as suas bases aéreas. 
Em causa está a aterragem de dois aviões militares 
líbios e dois helicópteros civis no aeroporto de La 
Valeta, em Malta.
Fontes do Ministério da Defesa italiano, citadas pela 

agência ANSA, confirmaram a decisão de aumentar 
o nível para alerta máximo nas bases aéreas italianas, 
devido ao clima de tensão que se vive na Líbia.
Segundo as mesmas fontes, também ficou decidido 

o envio de um grande número de helicópteros da For-
ça Aérea e da Marinha para o sul da península.
A “decisão foi tomada após a aterragem em Malta 

de dois aviões militares líbios e de dois helicópteros 
civis”, explica a ANSA.

causou acidente em 
aeroporto de Milão 
após discussão
com a mulher
A zona de partidas do terminal 1 do aeroporto de 

Malpensa, em Milão, foi evacuada, esta segunda-
feira, depois de um tunisino causar um acidente de au-
tomóvel na sequência de uma violenta discussão com 
a mulher. O homem, de 48 anos, seguia numa viatura 
todo-o-terreno, que tinha sido roubada de manhã, com 
a mulher, de nacionalidade italiana, e os três filhos me-
nores. Terá sido uma violenta discussão entre o casal 
que levou o homem a perder o controlo da viatura, indo 
embater contra uma parede de vidro do terminal. Após o 
acidente, saiu da viatura de faca na mão e a polícia atin-
giu-o a tiro num pé, noticiou o jornal italiano “Il Cor-
riere della Sera”. O homem foi detido e hospitalizado.

egipto pede congelamento
dos bens de Mubarak
O pedido judicial abrange igual-

mente os familiares mais próxi-
mos do antigo chefe de Estado egípcio, 
como a sua mulher Suzan-
ne, os seus dois filhos, Alaa 
e Gamal, e as respectivas 
mulheres.
O Egipto pediu hoje for-

malmente o congelamento 
dos bens do seu ex-Presi-
dente Hosni Mubarak no 
estrangeiro, anunciou se-
gunda-feira, as autoridades 
egípcias já tinham solicitado 
a alguns países europeus, 
como o Reino Unido e a Alemanha, para 
congelarem os bens de ex-responsáveis 
egípcios, mas, na altura, não menciona-
ram o caso específico de Hosni Muba-
rak. Segunda-feira, o procurador-geral 
egípcio, Abdel Méguid Mahmoud, 

anunciou que foi feito o pedido formal. 
O antigo Presidente encontra-se actual-
mente na estância balnear egípcia Sharm 

el-Sheikh, onde tem uma re-
sidência, segundo o gover-
no egípcio. Em declarações 
à agência noticiosa estatal 
Mena, o “representante le-
gal” de Hosni Mubarak des-
mentiu “categoricamente” 
as informações divulgadas 
pelos media nacionais e in-
ternacionais sobre o patri-
mónio do antigo líder egíp-
cio.

O património da família do antigo Pre-
sidente egípcio poderá situar-se entre os 
40 e os 70 mil milhões de dólares (29 a 
51.500 milhões de euros), segundo es-
timativas avançadas pelos media norte-
americanos, que citaram especialistas.

Representantes da líbia na oNU
acusam Khadafi de genocídio
Membros da missão líbia nas Na-

ções Unidas repudiaram a forma 
como estão a ser reprimidas as mani-
festações no país e acusaram Khadafi 
de “genocídio”. A denúncia foi feita 
horas depois de a estação de televisão 
Al Jazira ter noticiado que aviões mi-
litares estariam a bombardear Trípoli. 
Khadafi estará prestes a prestar decla-
rações pela primeira vez desde o início 
dos protestos, segundo a televisão Al 
Arabiya.
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Muitos FidoDollars
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Contrariamente a certos fornecedores,
os nossos telemóveis a 0 $ permitem-lhes 
acumular FidoDollarsMC desde o primeiro dia.

Estará mais
que satisfeito
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Mont-Royal
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ment. Temps d’antenne local à l’intérieur de votre zone CitéFido seulement. Chaque minute supplémentaire de temps d’antenne local à l’intérieur de votre zone coûte 35 ¢/min et les appels faits et reçus à l’extérieur de votre zone CitéFido 
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Reciclagem: Uma
caixa verde melhorada
Depois de longos anos de ensaios, a cidade de 

Montreal pensa ter finalmente encontrado a cai-
xa de reciclagem que satisfará os cidadãos. A Cidade 
apresentou esta nova caixa que se promete de mais 
fácil de utilização e mais limpa. As 480.000 novas 
caixas custarão cerca de 6,7 milhões de dólares e 
serão oferecidas aos edifícios de oito alojamentos e 
menos. Deveriam ter uma duração de vida de sete 
anos. Alan de Sousa, presidente do Comité Executivo 
da Cidade de Montreal, pilota o projecto. O primeiro 
protótipo, apresentado em 2008, tinha encalhado no 
teste de Inverno. A nova caixa pesa cerca de 3 kg, e 
é qualificada como “limpa e fácil a manipular”. O 
objectivo da Cidade, propondo a sua nova caixa, é 
aumentar a quantidade de matérias recicladas sobre a 
ilha de Montreal. Em 2009, a taxa de recuperação das 
matérias recicláveis era de 53%.

Nasce a Unidade anti-corrupçãoimagens mais
chocantes nos cigarros
Saúde Canadá fez um passo adiante para a impo-

sição de imagens maiores e mais explícitas nos 
pacotes de cigarros vendidos no Canadá, com o ob-
jectivo de fazer diminuir o consumo de tabaco no país. 
O ministério publicou sexta-feira o projecto de regu-
lamento bem como as16 novas fotografias impressio-
nantes. Os Canadianos têm 75 dias para dar o seu pare-
cer. Os novos rótulos, mais repelentes, cobririam 75% 
da frente e da parte traseira dos pacotes. As fotografias 
actuais ocupam a metade do espaço disponível sobre 
as embalagens. A ministra canadiana da Saúde, Leona 
Aglukkaq, tinha anunciado as propostas de mudança 
em Dezembro, qualificando a sua decisão de impor-
tante para desencorajar os jovens a começar a fumar 
e ajudar os fumadores a abandonar o seu mau hábito. 
Uma das novas imagens apresenta uma militante anti-
tabaco, Barb Tarbox, falecida de um cancro dos pul-
mões em 2003. Tinha 42 anos. A fotografia é acompa-
nhada da legenda: “Cancro do pulmão, último olhar”. 
O parecer publicado na Gazeta do Canadá, considerou 
o custo do regulamento proposto entre 74,1 milhões e 
83,3 milhões de dólares, sobre um período de 10 anos. 
A grande maioria destes custos deverá ser assumida 
pela indústria do tabaco.

linha ajuda abusos
idosos: duas vezes
mais chamadas
que previsto
A linha telefónica Ajuda Abusos Idosos recebe 

duas vezes mais chamadas por dia do que an-
tecipado. Casos presumidos de maltratamentos são 
assim tão graves que é necessário chamar a polícia. 
Lançado há quatro meses, Ajuda Abusos Idosos rece-
beu 2138 chamadas, indica Marguerite Deschamps, 
do CSSS Cavendish, responsável pela linha telefó-
nica. Quebeque pensava receber, no máximo, 3000 
num ano. À partida, em Outubro, o telefone tocava 
30 vezes por dia, quando passava a campanha pu-
blicitária, feita pelo humorista Yvon Deschamps. O 
número de chamadas desceu para 16 por dia, em mé-
dia. “Pensávamos ter uns oito telefonemas. Para nós, 
demonstra que a necessidade é importante”, afirma 
a senhora Deschamps. De acordo com ela, “todos 
os clínicos estão convencidos de que se vê apenas 
a ponta do iceberg”. As chamadas provêm das pró-
prias vítimas, mas também de familiares ou vizinhos, 
testemunhos de abusos. Denunciam-se casos de ne-
gligência, de abusos financeiros, físicos ou psicoló-
gicos. Para pôr fim a um abuso que lhes é assinalado, 
o interveniente da linha telefónica alerta o CLSC, o 
Curador público, ou mesmo a polícia. O recurso aos 
polícias, mesmo se pouco frequente, foi necessário 
para regular situações urgentes - quando um toxico-
dependente extorquia dinheiro à sua mãe ou seu pai, 
por exemplo. 

O ministro da Segurança Pública, Robert Dutil, 
e a ministra do Trabalho, Lise Thériault, anun-

ciaram sexta-feira a criação da Unidade permanente 
anti-corrupção, que agrupará a equipa “Marteau”, a 
equipa anti-colusão do ministério dos Transportes e 

os investigadores de outros ministérios e organismos. 
A Unidade (UPAC) funcionará sob o modelo do De-
partamento de Investigação da Cidade de Nova Ior-
que. Será dirigida por um Comissário que relevará 

do ministro da Segurança Pública. Esta pessoa será 
nomeada nas próximas semanas para um mandato de 
cinco anos. Terá um efectivo de 189 pessoas e be-
neficiará de um orçamento anual de 30 milhões de 
dólares. Os polícias da equipa Marteau continuarão 

a relevar hierarquicamente da Segurança do 
Quebeque, e os outros funcionários, dos seus 
ministérios e organismos. No entanto, várias 
leis serão alteradas a fim de facilitar a troca de 
informações de um grupo ao outro. Os mem-
bros da unidade anti-colusão do ministério dos 
Transportes serão integrados à UPAC, mas o 
seu mandato será alargado. Além desses mem-
bros e os da equipa Marteau, a UPAC agrupará 
efectivos que provêm do ministério do Ren-
dimento, do ministério dos Negócios Munici-
pais, da Comissão da Construção e da Empre-
sa Pública da Construção. Agrupar-se-á a esta 
estrutura o Gabinete de luta contra a corrupção 
e o pagamento indevido, que reunirá uns trin-
ta procuradores e assistentes. O seu mandato 
consistirá em autorizar e intentar processos 

criminosos e penais em matéria de corrupção. O mi-
nistro Dutil indicou que esta unidade anti-corrupção 
é uma estreia no Canadá.



6 a voZ de portugal - Quarta-Feira 23 de Fevereiro de 2011

carta dominante: O Dependurado, que significa Sacrifí-
cio. amor: Irá manifestar-se em si uma forte sensualida-
de. Saúde: Com disciplina e controlo melhorará. 
dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que 
habitualmente.

números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36
pensamento positivo: Venço os períodos de sacrifício através da 
confiança que tenho em mim próprio!

carta dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
amor: Caso esteja livre e descomprometido poderá sur-
gir brevemente a pessoa que idealizou.  Saúde: Tenderá 
a sofrer de fadiga. Durma mais. O cansaço tomará conta 
de si, procure o seu médico e tome umas vitaminas para 

revitalizar o seu corpo. dinheiro: Poderá voltar a surgir uma proposta 
que estava suspensa há algum tempo.
pensamento positivo: Eu sou um vencedor, porque sei aprender 
com as derrotas. números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

carta dominante: 8 de Copas, que significa Concretiza-
ção, Felicidade. amor: Poderá surgir um mal entendido, 
mas com calma tudo se resolve. Saúde: Este será um 
período de paz, aproveite para descansar. Seja o seu 
melhor amigo! dinheiro: Momento pouco favorável para 

grandes investimentos. pensamento positivo: Sei que sou capaz de 
concretizar os meus sonhos! números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

carta dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade. amor: Entre em contacto com os seus fami-
liares e amigos que estão distantes e verá como custa-
rá menos a suportar a saudade. Não se deixe dominar 
por maus presságios! Saúde: Dê mais atenção aos seus 

ouvidos. dinheiro: Não espere grandes alterações neste campo da 
sua vida. pensamento positivo: Afasto a falsidade através do afecto 
sincero. números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

carta dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperida-
de, Riqueza e Segurança. amor: Andará muito sentimen-
tal e por isso o seu relacionamento amoroso estará colo-
rido e cheio de ternura. Olhe em frente e verá que existe 
uma luz ao fundo do túnel! Saúde: Espera-o um período 

isento de preocupações. dinheiro: Fique atento e evite qualquer tipo 
de gasto supérfluo. pensamento positivo: A riqueza interior é o meu 
maior tesouro. números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

carta dominante: A Justiça, que significa Justiça.
amor: Não tenha atitudes infantis relacionadas com ci-
úmes doentios. Aprenda a trazer para a luz o melhor do 
seu ser! Saúde: Cuidado com a auto-medicação. 
dinheiro: Época favorável ao investimento em novos ne-

gócios. pensamento positivo: Procuro ser justo e bom nas escolhas 
que faço. números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

carta dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, De-
pressão, Escuridão. amor: Esteja atento a tudo o que o 
rodeia. Saúde: Não terá que se preocupar, está em plena 
forma. dinheiro: Algumas dificuldades avizinham-se.
pensamento positivo: Acredito que toda a dor pode ser 

vencida através da Fé! números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

carta dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Via-
gem longa, Partida Inesperada. amor: Deixe o ciúme de 
lado e aproveite bem os momentos escaldantes. Que o 
futuro lhe seja risonho! Saúde: Cuidado com os exces-
sos alimentares. dinheiro: Período menos favorável para 

empréstimos. pensamento positivo: A vida é uma viagem cheia de 
surpresas boas. números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

carta dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas.
amor: Através do diálogo poderá clarificar algumas dú-
vidas com a sua cara-metade. A felicidade espera por si, 
aproveite-a!

Saúde: Cuidado com os vírus gripais.
dinheiro: Reina a estabilidade neste campo.
pensamento positivo: Estou disponível para as alegrias que a ami-
zade me traz!
números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

carta dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
amor: Período bom para estar com o seu amor. Descu-
bra a imensa força e coragem que traz dentro de si!
Saúde: Manter-se-á numa situação estável.
dinheiro: A sua carreira está em alta.

pensamento positivo: Sei que tenho poder sobre as minhas emo-
ções, não me deixo dominar por elas.
números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

carta dominante: O Papa, que significa Sabedoria
amor: Os ciúmes não nos levam a lado nenhum, tenha 
confiança na pessoa que tem a seu lado. 
Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos do-
ces. dinheiro: Momento propício para um investimento 

mais sério. Que o sucesso esteja sempre consigo!
pensamento positivo: Sigo a minha intuição, pois sei que ela é a 
minha mais sábia conselheira.
números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

carta dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil.
amor: Procure estar mais tempo com os seus amigos e 
familiares. Tenha a ousadia de sonhar!
Saúde: Faça com maior regularidade análises ao san-

gue. dinheiro: Os gastos desenfreados podem prejudicá-lo signifi-
cativamente.
pensamento positivo: O diálogo ajuda a resolver todos os conflitos.
números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

CRÓNICA

carneiro (21 de março - 19 de abril)

touro (20 de abril - 20 de maio)

gémeoS (21 de maio - 20 de Junho)

carangueJo (21 Junho - 22 de Julho)

leão (23 de Julho - 22 de agosto)

virgem (23 de agosto - 22 de Setembro)

SAGITÁRIO (22 de novembro - 21 de dezembro)

capricórnio (22 dezembro - 20 de Janeiro)

aQuÁrio (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

peixeS (19 de Fevereiro - 20 de março)

Balança (23 de Setembro - 22 de outubro)

eScorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

Joel Neto

MUITO BONS SOMOS NÓS

Tubarões de aquário
Se me perguntassem na infância o que gostaria eu 

de ser na vida adulta, o mais provável seria res-
ponder: “Desportista profissional.” Se me pergunta-
rem na vida adulta o que gostaria eu de ser na vida 
mesmo, mesmo adulta, o mais provável será respon-
der, ainda hoje: “Desportista profissional.” Indepen-
dentemente do grau de realização que possa obter por 
publicar livros, escrever nos jornais e mandar bocas 
em geral, não vejo nada a que gostasse mais de ter 
dedicado os meus melhores anos do que a fazer bir-
dies no PGA Tour a ou defender penáltis na Liga dos 

Campeões, sendo, ainda por cima, pago para isso.
Agora, ilusões sobre o desporto dar saúde, nunca 

tive. O que dá saúde é fazer exercício. Dar uma cor-
ridinha, fazer um bom passeio de bicicleta, jogar 18 
buracos a bom ritmo, nadar todos os dias durante 30 
minutos, com mais ou menos bonomia, pela fresqui-
nha. O desporto, em si, não dá saúde a ninguém. Pelo 
contrário, e mesmo sendo eventualmente uma fon-
te de dinheiro, não deixa nunca de ser uma fonte de 
problemas. Peço desculpa àqueles que insistem em 
fazer do rebento o novo Cristiano Ronaldo: ao longo 
de uma carreira, ou mesmo apenas de alguns anos, 
um desportista profissional submete-se a cargas físi-
cas e emocionais de tais dimensões que dificilmente 
conseguirá sobreviver-lhes como mais do que um 
farrapo.
Uns morrem ainda jovens, com overdoses ou ata-

ques cardíacos resultantes do consumo de doping a 
que, quisessem-no ou não, não escaparam. Outros 
penduram as chuteiras (ou os tacos ou as raquetes ou 
os capacetes) e ficam para ali, a olhar para o vazio 
em frente à televisão, engordando até que lhes sobre-

venha o mesmo ataque cardíaco a que escaparam aos 
30, quando ainda se dopavam. E outros ainda che-
gam a velhos e comparecem a homenagens e aceitam 
os abraços todos e depois voltam para casa destruí-
dos de bêbedos porque, afinal, já não descortinam em 
si próprios o homem que aquela gente amou – e que, 
bem vistas as coisas, talvez não tenha existido nunca.
Clichés apenas, o que descrevo? 
Talvez. Sou amigo de vários desportistas profissio-

nais: nenhum deles se dopa – e todos eles estarão aí 
para uma nova e fervilhante vida após a reforma des-
portiva. De todo o lado, aliás, nos vão chegando mais 
exemplos disso: futebolistas que viram políticos, te-
nistas que viram escritores, basquetebolistas que vi-
ram filantropos, basebolistas que viram desportistas 
profissionais de outras modalidades ainda, passíveis 
estas de serem praticadas até mais tarde. 
E, porém, é o dito cliché que me ocorre quando me 

cruzo com a história de Vanessa Fernandes, uma das 
mais fulgurantes atletas da história do triatlo, mo-
dalidade ainda por cima tecnicamente heterogénea 
e, do ponto de vista do endurance, do mais exigente 
que há. No meio do coro de lamentações, desabafos 
e confidências, retenho uma frase do seu pai (e desde 
sempre “relações públicas”), Venceslau Fernandes: 
“Ela é uma rapariga muito forte. Não chora.” Pois 
por aí andará, eventualmente, o busílis. Vanessa Fer-
nandes é, de facto, uma rapariga muito forte, caso 
contrário não teria conseguido suplantar as mais for-
tes do mundo em corridas que começavam com 1,5 
km de natação, passavam por 40 km de ciclismo e 
terminavam com 10 km de atletismo. 
Mas até os mais fortes precisam de uma válvula de 

escape. Ao fim de uma série de anos a exigir o máxi-
mo de si próprio, a acrescentar-se as mais poderosas 
expectativas de terceiros e – o que é o pior de tudo – a 
aprender a lidar com a impossibilidade da perfeição, 
um desportista profissional tem o direito, no mínimo, 
a chorar. 
Vanessa não chorou. 
Mike Tyson não chorou. 
Kobe Bryant não chorou. 
Tiger Woods não chorou. 
Eric Cantona não chorou. 
E, cada um à sua maneira, todos eles adoeceram.
Eis mais uma razão por que é um desperdício tão 

grande não ter-me tornado desportista profissional: 
posto um mínimo de condições, eu choro como uma 
Madalena. É uma lástima, na verda-
de, uma tão fulgurante carreira como 
aquela que eu poderia ter tido acabar 
às mãos de um pormenor tão insignifi-
cante como a falta de talento.

vidente médium nani
--- 25 anos de experiência ---

ajuda a resolver os seus problemas, regresso 
imediato da pessoa amada; namores, fidelidade, 
sorte, negócios, desenvoltura, saúde, protecção 
contra maus-olhados, bruxaria, inimigos. resul-
tado garantido a 100%. discrição assegurada.
algum problema o preocupa, não hesite em con-
tactar-me.

Falo francês e inglês.
com apontamento, das 8h às 20h. 514-553-0830

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
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chamados à santidade
Depois do que escrevemos em 12 de Janeiro e 2 

de Fevereiro neste jornal, que conclusão esti-
mamos para definir um Anjo e um Santo? Pedem-
nos uma explicação.
Sabemos que definir algo é entrar no campo da re-

velação, fixarmo-nos  em um pormenor, e acabar por 
decidir qual é o ponto que depende da nossa dúvida 
para atingirmos uma verdade. Dizemos “uma verda-
de” porque no assunto dos Anjos ou Santos há ca-
minho descritivo para diferenças da verdade. Exem-
plos: --Uma dama formosa (ou um varão) revestida 
de bondade nos actos e na palavra, é considerada 
vulgarmente como um anjo; alguém que  apresente 
acções de bem-fazer com humildade e amor, é tido 
como um “anjo” e, às vezes como “santo”. Na re-
ligião tradicional, uma criança que vá enfeitada nas 
procissões é um “anjo”...
Trataremos hoje de outro aspecto bíblico. A pa-

lavra é um valor que leva o conhecimento a enri-
quecer-se, e não devemos menosprezar o sentido de 
uma figura descritiva diferente do sentido albergado 
no nosso íntimo.
O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 1:7 

diz: --“A todos os que estais em Roma, amados de 
Deus, chamados santos”; outras traduções com-
põem: “chamados a ser santos”. A Vulgata afirma: 
“dilectis Dei, vocatis santis”: uma edição dos bis-
pos católicos concretiza: “vous tous que Dieu aime 
et qu’il a appelés à vivre pour lui”. Portanto, lidas 
em semelhança, o conjunto destas expressões in-
forma-nos que “somos chamados a viver para Deus 
como dilectos do seu Amor, e a ser “santos”. Mes-
mo assim ainda resta confirmar: -- “Quantos serão 
santos”?
A nova tradução (Bayard-Médiaspaul), expressa: 

--“à vous et à tous ceux de  Rome  que Dieu a ai-
més, convoqués, santifiés”, complementa que uma 
vez convocados, também fomos santificados, e a 
janela abre-se um pouco. O Autor da santidade é 
Deus, e o processo depende d’Ele. A linha evangé-

lica tem sido clara: -- “Santo” significa ser separado 
para servir a Deus. Não tem fórmulas mágicas, e 
não se alcança por pertencer a um núcleo religioso, 
qualquer que seja. Alcança-se por uma entrega vo-
luntária e uma obediência de entendimento a Deus 
que nos chama para nos livrar da dissolução que nos 
torna insensíveis para cometer toda a sorte de im-
pureza: --“segundo as concupiscências do engano, 
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e 
vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, 
em justiça e retidão procedentes da verdade”. (Efé-
sios 4:22-24). O apóstolo Pedro enfatisa a expressão 
divina: --“porque escrito está: sede santos, porque 
eu sou santo” (1º Pedro 1:16: Levítico 11:45: 19:2;). 
O verbo está no imperativo e reforça a ordem do 
A.T. Portanto, “sede perfeitos como é o vosso Pai 
celeste” (Mat.5:48), reforça igualmente o evange-
lho segundo Mateus. Santidade é uma qualidade de 
doutrina que unge o coração daquele ou daquela 
que sendo amados por Deus, se sentem levados a 
uma relação que retribui esse Amor e se consagram. 
Inicia algo, mas não o concretiza como definitivo, 
totalitário e obrigatório.  Daí vem o termo “santi-
ficação”, que é um “acto para fazer santo, sagra-
do, digamos também canonização como entendem 
alguns responsaveis de religião, e sugere questão 
discordante”.

A “santificação” revoluciona no nosso íntimo a 
vontade de não pecar. Também está escrito: -- “Ago-
ra, porém, libertados do pecado, transformados em 
servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santi-
ficação, e por fim a vida eterna”. (Romanos 6:22). 
Há uma responsabilidade pessoal no íntimo de cada 
ser humano, mas Deus, que nos conhece, tem uma 
perseverância  no  processo do seu perdão, que é ga-
rantia do progresso da santificação e da vida eterna 
alcançada pelo sacrifício de Jesus. Pela sua Graça, 
há “santos” na Terra, Santos no céu, e santos nas 
igrejas. Vale a pena ser crente em relação 
com Deus, e colher o fruto da “santifica-
ção” pautada pela obediência na santida-
de!

J. J. Marques da Silva

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online
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o passaporte para portugal...
De 24 de Fevereiro ao 27 de Mar-

ço, a cidade de Shawinigan será 
acolhedora de um evento multidis-
ciplinar com as cores Portuguesas. 

Com efeito, a Corporation cultural 
de Shawinigan, apoiada por inúme-
ros parceiros, irá proporcionar uma 
série de mais de vinte actividades em 
diversos lugares da cidade. Um mês 
de descobertas permitirá explorar a 
cultura portuguesa graças, entre ou-
tras, às artes visuais, à gastronomia 
e ao cinema.
Explorando a cultura de um país em 

cada ano, o evento Passeport pour le 
Portugal põe em destaque Portugal,  
na sua décima segunda edição. 
A autenticidade da cozinha portu-

guesa fará parte da ementa no dia 
22 de Março, na Micro-brasserie Le 
Trou du Diable, com uma experien-
cia gastronómica dirigida por Mari-
no Tavares, chefe do Café Ferreira 

em Montreal. Para mais, o proprie-
tário deste consagrado restaurante, 
Carlos Ferreira, será o conferencista 
convidado para um 5 às 7 com vinho 
do Porto e pequenos acepipes, no dia 
10 de Março, no Centre des Arts. A 
animação deste evento está a cargo 
de Sara Franco.

Haverá um ateliê de cozinha tradi-
cional portuguesa no dia 12 de Mar-
ço em companhia do chefe Manuel 
Barros do conhecido restaurante 
Estrela do Oceano, que irá preparar 
pratos típicos do nosso país.
Igualmente haverão ateliês de azu-

lejos em companhia de Carlos Cala-
do, do dia 18 ao 20. A “Hora dos Con-
tos” será uma actividade de leitura 

de contos portugueses para as crian-
ças dos 3 aos 5 anos e respectivas 
famílias. Os dias 7, 9 e 10 de Março 
serão dedicados ao cinema portu-

guês com um documentário musical 
de 90 minutos intitulado “Fados”. O 
jogo de bola “Portugal contra o Chi-
le” será apresentado sábado dia 26 
de Março no Broadway pub. A 26 de 
Fevereiro será o grupo “A Folia” um 
grupo tipicamente açoriano, que irá 
desfilar pelas ruas de Shawinigan e 
entrar em vários restaurantes e co-
mércios da região. 
No dia da abertura oficial, ou seja 

dia 24 de Fevereiro no Centre des 
Arts de Shawinigan, será a Arte por-
tuguesa que estará em destaque. Da 
cidade do Porto a Tavira passando 
por Évora e Lisboa, cinco artistas 
portugueses convidam-nos a pene-

trar nos seus universos de criação. 
Pintura, desenho e gravura dão-se 
os braços e irão fazer-nos apreciar a 
sua influência cultural. Para animar 

este lançamento do festival, teremos 
António Horácio com os seus dedos 
hábeis e voz melodiosa.
Para terminar esta décima segunda 

edição do Festival, será o Fado. Luís 
Costa, Francisco Valadas e António 

Medeiros, serão os músicos que irão 
acompanhar Jordelina Benfeito, 
Cristina Rodrigues e Carlos Rodri-
gues. Irei eu própria apresentar a 
história do fado e tudo isto, no Cen-
tre des Arts de Shawinigan.
Durante um mês, vários restau-

rantes da região servirão deliciosos 

pratos com um toque à portuguesa. 
Nos restaurantes Le Trou du Dia-
ble, Chez Arthur, na pastelaria Le 
Palaise e na padaria Tous les jours 
dimanche, encontrará sempre pro-

dutos portugueses, tais como quei-
jos, chouriços, vinhos e na Broadway 
Pub haverá também cerveja artesa-
nal de inspiração portuguesa. 

Venha participar neste grande 
acontecimento onde a cidade de Sha-
winigan põe em destaque o nosso 
Portugal. 

Natércia Rodrigues
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a voz portuguesa mais romântica, em Montreal…
Era já com grande ansiedade que os 

nossos compatriotas esperavam por 
este grandioso artista, que se deslocou 
até nós, para nos brindar com a sua voz 
romântica. Foi no salão da igreja San-
ta Cruz que por volta das 18h30, as 
pessoas começaram a marcar presença 
para o espectáculo com jantar. Lotação 
esgotada! Pena a sala ser diminuta para 
certos espectáculos que ali se realizam. 
O jantar começou a ser servido e segun-
do a opinião de muitos presentes, estava 
muito saboroso.
Iniciou-se a primeira parte musical. D J 

Xmen fez um excelente trabalho e logo 
se começou a ouvir a agradável voz de 
Eddy Sousa, que preparou um reportó-
rio de músicas românticas e pôs quase 
todos a bailarem. Houve uns minutos 
dedicados à juventude. A jovem meni-
na, cantora de apenas dez anos, marcou 
presença com duas bonitas canções. Foi 

ela, Kathleen Magalhães e para ela vão 
os meus votos para que consiga uma 
bonita carreira artística, já que ela tanto 
gosta de cantar. 
Principiou a segunda parte com o tão 

esperado cantor romântico, José Alber-

to Reis, que pela terceira vez actuou em 
Montreal. José Alberto nasceu em Gui-
marães em 1978, começou a compor as 
suas primeiras canções após ter aprendi-
do solfejo, piano e técnica vocal. Come-
çou a actuar em hospitais, asilos e festas. 
Foi em 1985 que realmente deu inicio à 
sua carreira profissional e em 1986 gra-

vou o seu primeiro CD. Nunca mais pa-
rou de gravar CDs. Os contractos apare-
ciam e ele começou a viajar pelo país e 
pelo mundo, levando as suas melodias 
a todas as almas desejosas de ouvirem 
música romântica. Já em 2003, actuou 

em cerca de oitenta espectáculos e teve 
mais de 700 participações ao vivo em 
programas de televisão. Possuidor de 
talento e uma voz muito agradável, José 
Alberto Reis, um dos mais acarinhados 
cantores portugueses, encantou todos os 
presentes. Esteve nos Estados Unidos a 
semana passada e contraiu uma grande 
infecção na garganta, tendo sido mesmo 
forçado a anular um contracto. José Al-
berto sublinhou que é gratificante actuar 
para a comunidade portuguesa espa-
lhada pelo mundo. Exteriorizou o facto 
de ser sempre bem acolhido em toda a 
parte. A preocupação principal dele, é 
procurar encontrar sempre melodias que 
sejam de fácil compreensão por parte do 

público e depois, seguir a lógica do co-
ração, ou seja, emocionar-se com o que 
compõe e canta, procurando a sonorida-
de e a mensagem que seja do seu agrado 
e do agrado do público. “Espero Por Ti” 
é um álbum composto por 11 temas es-
sencialmente românticos e que marca o 
regresso de José Alberto Reis aos origi-
nais, depois de um ano de pausa com o 
lançamento em 2008 de “Sozinho”. 
O cantor desceu do palco para cantar 

alguns dos seus maiores sucessos destas 
2 décadas de canções e fê-lo junto do 

povo. Grandes sucessos como “Amo-
te”, “Setembro” e “Confia em mim” 
foram interpretados e os fãs também se 
associaram a ele. A emoção da noite foi 
notória e é de salientar que ele é um dos 
artistas românticos mais requisitado no 
mercado nacional. 
Parabéns ao Eddy Silva e ao Luís Ta-

vares Belo, por mais uma excelente 
escolha de artistas. Satisfazer uma co-
munidade em evolução e diligenciando 
trazer sempre o melhor, por vezes é di-
fícil. Cuido que o público 
afinal está começando a 
apreciar a diligência e as 
selecções que se tem vin-
do a fazer. 
Natércia Rodrigues
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Palavras Cruzadas
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HoriZontaiS 1. Calda que se fabrica com o suco da capilária 
(avenca). Seio de mulher (poét.). 2. Mãe-d’água (Brasil). Diz-se do 
prego próprio para pregar ripas. 3. Apre (interj.). Chá ou infusão de 
ervas medicinais. 4. Sofrimento físico ou moral. Embrulho com forma 
cilíndrica. O espaço aéreo. 5. Fala entaramelada. Avenida (abrev.). 6. 
Perfume. Agregar. 7. Sufixo de agente ou profissão. Álcool etílico. 8. 
Ástato (s.q.). Tecido de malha para cobrir o pé e parte da perna. Alie-
nei. 9. Juvenis. Concordância dos sons finais de dois ou mais versos. 
10. Dá seu parecer. Demónio. 11. Armadilha para pássaros. Bebida 
refrescante gaseificada.
verticaiS 1. Trata de. Posto militar superior a capitão e inferior a 
tenente-coronel. 2. Elegante. Embate. 3. Disposto em latadas. Mes-
quinho. 4. Cólera. Gás dos pântanos. 5. Lantânio (s.q.). Gracejar. Eia 
(interj.). 6. Corda de reboque. Aqui está. 7. Espécie de dança escoce-
sa. Fruto da ateira. Contracção da prep. de com o art. def. a. 8. Porção 
de lã ou de outra substância que se pisoa de uma só vez. Rente. 9. 
Espécie de capa sem mangas, que é usada em actos solenes pelos 
membros de irmandades e confrarias religiosas. Colho as uvas. 10. 
Irmã (fam.). Corroemos. 11. Designa afirmação, admiração ou satis-
fação (interj.). Cipó.

Brossard “cultura” com... fados
Sábado, dia 19 de Fevereiro de 2011, realizou-

se mais uma noite de fados, para angariação de 
fundos da Escola Portuguesa de Brossard. Sim, em 
Brossard existe uma escola portuguesa, com pou-
cos alunos (jovens de valor e sabedoria), mas onde 
estão pessoas com muita vontade e dedicação para 
que esta não tenha que fechar as portas. Pois é, tantas 
festas por aí e tão poucas para manter as portas aber-
tas duma instituição que é, verdadeiramente, a nossa 
cultura, a “Língua Portuguesa”. 
Foram poucas as pessoas que se apresentaram nesta 

noite de fados, onde os músicos, Liberto Medeiros 

à guitarra portuguesa, Luís Costa à viola clássica, 
Francisco Valadas no baixo, os fadistas, Carlos Ro-
drigues, Victor Vilela e Cristina Rodrigues benevo-
lamente nos proporcionaram uma noite maravilhosa 

e bem fadista. A boa vontade da nossa fadista não 
fica por aqui, Cristina Rodrigues, Zélia (que também 
cantou dois fados), ex-professores, poucos pais de 
alunos, assim como a ex-directora Alexandra Men-
des, são as pessoas que sempre estão presentes e têm 
colaborado para manter esta escola em funcionamen-
to. Aos artistas, a todas as pessoas que ainda amam 
a nossa “Cultura e Língua Portuguesas”, os nossos 
louvores e um Bem-Haja.
A todos, especialmente neste caso, à comunida-

de portuguesa de Brossard, apelemos: “Jovens, não 
deixem morrer as nossas raízes. Portugueses, in-

centivem a manter as nossas raízes e a nossa língua 
portuguesas bem vivas. Colaborem e mantenham a 
vossa escola activa”.

 Elisa Rodrigues

Que falem agora...
Mário Soares, Ana Benavente, Henrique Neto e, 

claro, Manuel Maria Carrilho são alguns dos so-
cialistas notáveis que já abriram as hostilidades contra 
José Sócrates, nesta fase de pré-campanha para as elei-
ções no PS, em março. As críticas ao primeiro-ministro 
e secretário-geral são muitas, das opções governativas de 
direita ao permanente ziguezague ideológico, da mão-
de-ferro na condução do Governo, onde alegadamente 
ninguém tem voz, à absoluta falta de direção da equipa 
governativa, onde ninguém se entende e mais de metade 
dos ministros não risca. Do apego desmesurado ao poder 
à alegada falta de democraticidade em que mergulhou o 
partido. Mas a verdade é que, para além das críticas e dos 
crescentes sinais de desagregação interna, sobra apenas 
um grande vazio. Os socialistas estão presos num círcu-
lo vicioso, de onde não conseguem sair. O descontenta-
mento de dirigentes e militantes aumenta, mas isso não se 
traduz numa candidatura alternativa a Sócrates, que nem 
chega sequer a despontar, mau grado os sempre presen-
tes nomes de Francisco Assis, António Costa ou António 
José Seguro a bailarem no ar, como putativas alternativas 
à liderança socialista. As crises de identidade e de mobi-
lização, os mergulhos no “pântano”, são ciclos normais 
na vida dos partidos que estão no Poder. Resolvem-se, na 
maioria das vezes, por processos que nascem e ganham 
corpo no seio das próprias organizações. Noutros casos, 
felizmente mais raros, por imposição externa - e, mes-
mo aqui, precisam sempre de um forte impulso inicial 
interno. É desta dinâmica das coisas que saem novas li-
deranças ou renascem as antigas, com novo fôlego. Mas, 
no PS de hoje, apesar de todo o desgaste destes anos de 
governação - e que anos estão a ser -, parece que nem 
espaço, ou vontade, existe para uma simples candidatura 
alternativa, que desafie o líder - nem que seja para o re-
confirmar no poder. Existe, no Partido Socialista, há já 
muito tempo, um fogo que arde sem se ver. Só que este, 
ao contrário do outro, nada tem a ver com paixão e ainda 
menos com amor. E à boleia do inconsequente desânimo 
rosa, degrada-se também, dia após dia, o ambiente polí-
tico nacional. Não se diga que a culpa é da crise, porque 
as crises, por muito que doam, são sempre motores de 
mudança. E podem mesmo ser mobilizadoras de vonta-
des e forças. O problema é que, em Portugal, toda a gente 

parece estar refém de alguma coisa: Cavaco Silva, de si 
próprio e da imagem que construiu, Passos Coelho, do 
medo de falhar o melhor timing, Paulo Portas, do terror 
de perder o pé para o PSD, e até mesmo o Bloco de Es-
querda, que apesar do segundo fracasso da candidatura 
de Alegre, continua agarrado ao sonho de ser poder, ao 
lado do PS. Será que o BE “emburguesou” de vez ou ain-
da não percebeu que esse PS de Alegre, com quem pode-
ria ter um entendimento mínimo, não existe? O PCP, pelo 
menos, diz que já não tem dúvidas. Só é pena ser o PCP, 
partido que não será nunca uma solução alternativa de 
Governo. O País continua em banho-maria, liderado por 
um Governo que se mantém na condução dos destinos 
coletivos ao ritmo calculista da oposição social-democra-
ta, das inexistentes oposições socialistas e das sucessivas 
colocações de dívida pública. E são estas que determi-
nam a verdadeira relação de forças em Portugal. Não é 
nem o Parlamento, nem o Presidente da República, nem 
o normal funcionamento do sistema democrático partidá-
rio que mantém o Governo de Sócrates no poder. É, úni-
ca e exclusivamente, o mercado financeiro. Que, no caso 
concreto, mantém o Governo à custa de uma taxa de risco 
muito cara, demasiado cara. Sócrates, honra lhe seja feita, 
é o único que está a fazer, sem dúvidas ou hesitações, 
o que lhe compete: governar. Por isso, queixa-se, e com 
razão, da permanente discussão pública sobre a queda ou 
manutenção deste Governo. Os tempos que correm não 
são, de facto, para ter discussões deste tipo. Não são para 
ter bloquistas que zurzem de cima a baixo no Governo, 
mas que vão flirtando com ele, nos momentos essenciais. 
Não são para ter sociais-democratas que dizem não ter 
pressa de chegar ao poder, mas que ameaçam derrubar o 
Governo com uma moção de censura apresentada pelos 
comunistas. Não são para dignitários socialistas que fa-
lam muito e não fazem nada - ou, pior ainda, que já nem 
falam. Os tempos que correm exigem clareza de quem 
tem o poder de decisão: Presidente e Parlamento, de um 
lado, e os militantes socialistas, do outro. Os tempos são 
para que digam, agora, o que têm a dizer... ou que se ca-
lem para sempre, porque perdem razão em cada dia que 
passa. Pedro Camacho

este texto foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico
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22 de fevereiro de 2011
1 euro = caD 1.344520

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

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

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

eNSiNo

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

iGReJaS

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

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
Centro de Ajuda à Família        514.982.0804
Centro Acção Sócio Com.       514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                     514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Com. Angolana de Mtl               514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
RF. Campinos do Ribatejo   514.353.3577
RF. Verde Minho                  514.768.7634
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

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.

AGêNciAS dE viAGENS
AlGARvE
681 Jarry Est          514.273.9638

cONFORt
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
lAtiNO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent                    514.849.6619
BANCOS
cAixA PORtuGuESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
cANAliZAdORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687
clíNicAS
clíNicA mÉdicA luSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451dENtiStAS
dR. tHuY tRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ElEctRicidAdE
ElEctRO-luSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARmáciAS
FARmáciA RitA NAccAcHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FuNERAiS
AlFREd dAllAiRE|mEmORiA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804
mERcEARiA

mONumENtOS
GRANitE lAcROix iNc.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOtáRiOS
me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
me. EduARdO diAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OuRivESARiAS
ROSAS dE PORtuGAl
3953 Boul. St-Laurent             514.843.8727
REStAuRANtES
cHEZ dOvAl
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOlmAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
tRANSPORtES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

mercearia 
portuguesa

4701 St-urbain
514.842.3373

Super
eSpecial

150$ por ano
com o seu logo e

informações
no guia comercial

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

eMpReGoS eMpReGoS

Groupe sutton - accès inc.
Agence immobilière
2957 Bélanger E. Montréal QC H1Y 3G4
Esc.: 514.727.7575 Fax: 514.727.9294

maria irene morais
courtier immobilier
C 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Triplex semi-destacado 
com cave acabada,

numa zona de prestigio, 
a pé do Métro Sauvé.

Revestimentos de 
madeira e portas 

francesas. 
Cozinha e casa de banho 

requintadas. 
$599 000.00

Telefone sem demora ao 
cell : 514-445-5354

Ahuntsic

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

Vimont

Cité de la Santé
Impecável cottage 

semi-destacado, três 
quartos, cozinha e casa de 

banho renovadas 
e cave acabada. 

Preço $265 000.00  

$305 000.00

Laval-des-Rapides

VENDIDO

Senhora para ajuda doméstica e 
limpeza geral, com experiência 
e referências. Segunda, quinta e 
sexta. 
514-271-7809 ou 514-965-2913

companhia de 
paisagismo procura 
2 empregados com 

experiência em 
trabalhos de pedra 
(muros e pátios). 

Salário proposto de 
20$ e mais, segundo 

experiência. 
tempo inteiro. 
em montreal. 

contactar david 
514-979-5604

†

em St-léonard, grande 4 ½ com 
estacionamento subterrâneo 
privado. 514-728-6831

cozinheiro ou cozinheira, 
para pastelaria. 

contactar 514-927-6940
Pessoa para cuidar de pessoa 
idosa; fazer refeições, lavar roupa 
e limpeza geral. Para informações 
e condições 514-725-0320

aRReNDa-Se

Les Pavages SV Mormina Inc., 
procura instaladores de «pavé-
uni» e asfalto com mínimo 3 anos 
de experiência. Salário competi-
tivo. 
contactar vince 514-804-8789

em memória de antónio t. mota
Meu padrinho já se foi embora, 

quando em pequeno me embalou;
agora sinto a sua falta

porque ele atrás me deixou.
Simão Balança

†

clarinha dias
Faleceu em Montreal, no dia 20 de Feve-
reiro de 2011, com 89 anos de idade, Cla-
rinha Dias, natural do Raminho, Terceira, 
Açores, viúva de Manuel de Sousa. 
Deixa na dor a sua filha Dília (José de 
Sousa), seu filho José (Filomena da Sil-
va), seus netos(as) Clarinha, Albertina 
(Lucio), Francisca, Melanie (Vincent), Ale-
xandre (Tania), seus bisnetos(as), suas 
cunhadas, assim como restantes familia-
res e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120, Jean-talon este, montreal
514-277-7778   www.memoria.ca
eduino martins
O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 23 de Fevereiro de 2011, às 10 
horas, na Igreja Santa Cruz. Vai a sepultar no Cemitério Le Repos 
Saint-François d’Assise.
 A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

maria carreiro melo
Faleceu em Lachine, com 93 anos de idade, 
Maria Carreiro Melo, natural da Lomba do 
Botão, São Miguel, Açores, viúva de Manuel 
Carreiro.
Deixa na dor os seus filhos Maria (Linha-
res), José (Armia) e João, seus 7 netos e 
4 bisnetos, assim como restantes familiares 
e amigos.
A família vem por este meio agradecer a to-
das as pessoas que, de qualquer forma, se 
lhes associaram neste momento de dor. A 
todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. 
Bem Hajam.

maria teresa do couto pinheiro raposo
1933 - 2011

Faleceu em Montreal, no dia 21 de Fevereiro 
de 2011, com 77 anos de idade, Maria Teresa 
do Couto Pinheiro Raposo, natural dos Alta-
res, ilha Terceira, Açores, viúva de José Janu-
ário de Melo Raposo.
Deixa na dor as suas filhas Liliana (Manuel 
Pires), Dina (Manuel Fialho) e Lúcia, seus 
netos(as) Richard (Christine), Danny (Sandy), 
Karina, Kevin, Marco Paulo (Laura), Melinda 
(Mike), Candace e Ashley, a sua bisneta Jes-
sica (e sua mãe Karine), restantes familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
magnuS poirier inc. 
6825, Sherbrooke este, montreal
514-727-2847  www.magnuspoirier.com
antónio rodrigues
O velório tem lugar na quinta-feira dia 24 de Fevereiro de 2011, das 
14h às 17h e das 19h às 22h, e na sexta-feira, dia 25 de Fevereiro, a 
partir das 9 horas. Seguir-se-á o funeral, com missa de corpo presente 
às 11h, na Igreja de Notre-Dame-d’Anjou. Será sepultada, em cripta, 
no cemitério Le Repos Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de 
qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o 
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

†

Homeopatia /drenagem linFÁtica e 
reFlexologia

Licenciada aconselha e ajuda a tratar problemas de 
saúde tais como: Problemas de estômago, intesti-
nos, rins, má circulação, pernas pesadas, Hiperten-
são Arterial, colesterol, diabetes, prisão de ventre, In-
sónias, stress, menopausa, nervos, ansiedade, falta 
de apetite em crianças e adultos, dores de cabeça e 
más digestões.

tratamentos de massagens para tirar dores e 
para relaxarem, reiki, drenagem linfática e re-
flexologia (massagem nos pés) e pedras Quen-
tes.com cremes e óleos naturais. 

para informações ligue para: 
514-274-7842

Instalador de “unistone” com 3-5 
anos de experiência. Em Montreal. 
Bom salário. mike 514-825-8820

Para a “Rive-Sud”, operário de pe-
queno camião com pá. Experiên-
cia. Conhecimentos da manuten-
ção de mecanismos e soldadura 
uma vantagem. 

daniel 514-943-3353
Senhora para cuidar de senhora 
idosa em R-D-P. Deve pernoitar. 5 
dias por semana ou fim-de-sema-
na. Deve falar francês. 

514-274-2000 x 101.
A Pastelaria Forcier procura pas-
teleiro c/ ou sem experiência. 
Conhecimento do Português não 
necessário. 

427 Jarry este, montreal
514-382-2143

Empregado para trabalho em hi-
permercado. Deve possuir carta 
de condução.

isabel ou ramiro
514-849-6307

Senhora para limpeza de casa 
em St-léonard. Às sextas-fei-
ras, 9h30 às 16h30. 60$ por dia. 
ter referências. deixar mensa-
gem. 514-327-7867
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02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 ZIG ZAG   
          Canais internacionais
10:00 RECANTOS
10:30 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRETO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 LINHA DA FRENTE  
16:30 MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO  
17:00 HERMAN 2011(R/)   
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
           - ALTA PRESSÃO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 VINGANÇA TELENOVELA
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           ARGENTINA CONTACTO(R/)   
22:15 VOO DIRECTO   
23:00 DOCUMENTÁRIO
00:00 A HORA DE BACO  
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
           - ALTA PRESSÃO  

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 ZIG ZAG   
           Canais internacionais
10:00 RECANTOS
10:30 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRETO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 GRANDE ENTREVISTA  
16:30 MAGAZINE
           AUSTRÁLIA CONTACTO  
17:00 HÁ CONVERSA
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
           - ALTA PRESSÃO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 VINGANÇA TELENOVELA
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           AUSTRÁLIA CONTACTO(R/)   
22:15 PONTAPÉ DE SAÍDA  
23:45 MATERNIDADE  
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
           - ALTA PRESSÃO  

             Quarta-Feira                           Quinta-Feira                                Sexta-Feira                                   SÁBado                                       domingo                                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
10:00 RECANTOS
10:30 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRETO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 A ALMA E A GENTE  
16:30 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO  
17:00 ENCONTROS IMEDIATOS  
17:30 PORTUGUESES PELO MUNDO(R/)    
18:15 VOO DIRECTO(R/)    
19:00 NOTÍCIAS
20:00 VINGANÇA TELENOVELA
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           VENEZUELA CONTACTO
22:15 CONTA-ME COMO FOI   
           Conta-me como foi III
23:00 NICO À NOITE
00:00 30 MINUTOS  
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 LI KÉ TERRA  

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 VIDA POR VIDA
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG Canais internacionais
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL  
05:30 A ALMA E A GENTE (R/)   
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS    
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 ZIG ZAG Canais internacionais
10:15 BIOSFERA
11:00 GOSTOS E SABORES  
11:30 A + PORTUGAL
12:00 ATLÂNTIDA (AÇORES)
13:30 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
14:00 NOTÍCIAS
15:00 A VOZ DO CIDADÃO   
15:15 FUTEBOL: Olhanense x Porto
17:15 NICO À NOITE(R/) 
18:15 MATERNIDADE  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 PRÍNCIPES DO NADA  
20:30 TELEJORNAL MADEIRA  
21:00 TELEJORNAL - AÇORES  
21:30 A NOITE DO FIM DO MUNDO   
23:00 HERMAN 2011  
00:00 MAGAZINE EUA CONTACTO - 
CALIFÓRNIA(R/)   
00:30 SALVADOR  
01:00 ZONA MISTA  

02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG   Canais internacionais
05:00 EUCARISTIA DOMINICAL  
06:00 ANGELUS PELO PAPA BENTO XVI
06:15 SALVADOR(R/)   
06:45 DOCUMENTÁRIO
07:30 INGREDIENTE SECRETO
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 ZIG ZAG Canais Internacionais
10:15 SÓ VISTO!   
11:15 ENCONTROS IMEDIATOS(R/)   
11:45 DOCUMENTÁRIO(R/) 
12:30 FÁ-LAS CURTAS
13:00 INGREDIENTE SECRETO
13:30 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 PROGRAMA DAS FESTAS   
18:30 CHEFS  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)   
20:30 TELEJORNAL
21:30 FUTEBOL: Benfica x Maritimo
23:15 GRANDES LIVROS II
00:00 LINHA DA FRENTE(R/)   
00:30 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO(R/)   
01:00 HÁ CONVERSA(R/)

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 ZIG ZAG   
          Canais internacionais
10:00 RECANTOS
10:30 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRETO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:30 PRÉMIO AUTORES  
18:00 MAGAZINE EUA CONTACTO
          - N. INGLATERRA  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 VINGANÇA TELENOVELA
20:30 TELEJORNAL MADEIRA  
21:00 TELEJORNAL - AÇORES  
23:00 MAGAZINE EUA CONTACTO
          - N. INGLATERRA  
23:30 A + PORTUGAL(R/) 
00:00 CHEFS(R/)   
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
          - ALTA PRESSÃO  

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:15 ZIG ZAG   
          Canais internacionais
10:00 RECANTOS
10:30 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRETO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
15:30 DOCUMENTÁRIO
16:30 MAGAZINE MACAU CONTACTO  
17:00 A HORA DE BACO  
17:30 COM CIÊNCIA  
18:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
           - ALTA PRESSÃO  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 VINGANÇA TELENOVELA
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE MACAU CONTACTO
22:15 TRIO D´ATAQUE  
23:45 PORTUGUESES PELO MUNDO   
00:30 JORNAL DO PAÍS
01:00 QUEM QUER SER MILIONÁRIO
           - ALTA PRESSÃO  

* HORA dE mONtREAl                             ** HORáRiO SujEitO A mOdiFicAçõES

Ricardo Araújo Pereira
este texto foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico

BOCA DO INfERNO

Mixórdia ideológica
De acordo com os jornais, uma antiga secretária 

de Estado de um Governo do PS disse mal do 
atual Governo do PS. Espera-se que os jornais pu-
bliquem apenas notícias, e dizer mal do atual Gover-
no do PS não constitui novidade. Um jornalista que 
aponte um gravador à boca de um cidadão qualquer, 
escolhido aleatoriamente, arrisca-se a voltar para a 
redação com críticas um pouco mais azedas que as 
da antiga secretária de Estado. E, desde que membros 
do atual Governo do PS, como Jorge Lacão, avançam 
com propostas que desagradam tanto aos seus cole-
gas de Governo como à bancada parlamentar do par-
tido, não deve faltar, dentro do atual Governo do PS, 
quem tenha vontade de dizer mal do atual Governo 
do PS. Onde está, então, a novidade das declarações 
de Ana Benavente? No facto de constituir a primei-
ra tentativa séria para caracterizar ideologicamente o 
atual Governo do PS - esforço a que ainda nenhum 
politólogo se tinha atrevido.
Deste Governo do partido socialista sabíamos ape-

nas que não era socialista, mas era difícil ir para além 
dessa certeza. De acordo com Ana Benavente, o Go-
verno de Sócrates é neoliberal e leninista. Ou seja, 
o equivalente político àquilo que, em gastronomia, 
seria um prato de bacalhau com mousse de chocolate. 
Mas confecionado com um bacalhau mal demolhado 
e uma mousse de pacote. É interessante notar, antes 

de tudo, o modo como o Governo de Sócrates não 
agrada sequer a quem aprecia bacalhau mal demolha-
do e mousse de pacote. O problema não é a mistura 
dos ingredientes, uma vez que, segundo Ana Bena-
vente, o bacalhau está separado da mousse: Sócrates 
é leninista no PS e neoliberal no País. O problema 
é que os leninistas querem que ele seja leninista em 
todo o lado, e os neoliberais querem ser eles a aplicar 
o neoliberalismo. Isto de facilitar a vida a um peque-
no grupo de gente poderosa para que este possa con-
trolar quase toda a vida económica do País é como o 
hóquei em patins: é mais giro fazer do que ver.
O diagnóstico de Ana Benavente é, além de pouco 

ortodoxo, discutível. A ser verdade que Sócrates é 
leninista no PS, poderemos estar a assistir a um mo-
mento histórico: os militantes do PS são das poucas 
pessoas que parecem estar satisfeitas com o seu líder. 
Creio que é a primeira vez que um regime leninis-
ta consegue trazer a felicidade a uma população tão 
alargada. No entanto, depois de identificada a nature-
za leninista e neoliberal de Sócrates, é mais fácil de-
terminar o perfil do político que o pode 
derrotar. Neste momento, é evidente 
que Portugal precisa de um democrata-
cristão maoísta que ponha isto tudo na 
ordem.

Novos e velhos
Parece que uma boa dúzia de portugueses, daque-

la dúzia habituada a frequentar cargos públicos 
e políticos de relevância e que agora aparece nas te-
levisões como salvadora da pátria, descobriu, indig-
nada, que andam idosos a morrer abandonados e es-
quecidos nas suas casas. O assunto, para quem ainda 
lê jornais ou tenta ver algo de decente na televisão, 
não é de hoje. Podia, aliás, em poucos minutos, re-
colher uma resma de reportagens sobre o tema que 
foram publicadas ao longo de anos pela Imprensa, 
mas a memória, como sabemos, é seletiva. Nos idos 
de 1998, um grande jornalista, Luís Pedro Cabral, es-
creveu uma reportagem n’ “O Independente” sobre 
os velhos que, no Alentejo profundo, se penduravam 
numa árvore para pôr fim à vida. Nunca mais me es-
quecerei do título: “O monte dos enforcados”. Nesse 
texto, aliás brilhante, o Luís Pedro descrevia o cená-
rio de morte lenta vivido pelos idosos naquela região 
do País. Tínhamos saído do “paraíso” cavaquista e 
entrado na ilusão guterrista. No relato do Luís Pedro 
estavam, porém, as respostas para uma pergunta que 
ainda hoje dói: o que leva uma pessoa que entrou na 
última etapa da existência...a matar-se? Não há dis-
tância entre estas mortes voluntárias e a idosa que 
morreu sem ninguém querer saber disso durante oito 
anos. Em ambos os casos, trata-se de uma espécie de 
suicídio assistido por parte de um País que promo-
ve a desesperança, o egoísmo e a angústia. Ontem 
como hoje. E provavelmente ainda amanhã. Neste 

País, morre-se na zona raiana de frio, desalento, tris-
teza e solidão. E, por vezes, de escuridão. Neste País, 
permitimos que haja quem ostente o título de capital 
europeia dos suicídios. Neste País, há idosos a viver 
isolados nos montes, que telefonam para uma jun-
ta de freguesia a inventar doenças que não têm para 
terem a visita da ambulância ou alguém com quem 
falar. Neste País, há quem ocupe as urgências dos 
hospitais para ter motivo de conversa e rever cúmpli-
ces de maleitas. Neste País, há quem se dirija às far-
mácias com uma ementa gourmet de medicamentos 
passada pelo médico, mas depois não tenha dinheiro 
para passar sequer da “entrada”. Neste País, onde a 
caridade foi transformada em negócio de Estado ou à 
sombra dele, há idosos que continuam a ser vítimas 
do nosso egoísmo, da falta de vizinhança, da inca-
pacidade de olharmos para além do fardo que, pelos 
vistos, representam. Este País, de facto, não é para 
velhos. Mas pergunto: será para novos? Está aí a “ge-
ração parva”, já precária antes de chegada à idade 
em que se percebe que a precariedade é uma coisa 
garantida pela passagem do tempo. A idosa de Sintra 
foi descoberta por causa de uma dívida. Na vida, já 
dizia o outro, temos duas coisas garantidas: a morte e 
os impostos. A frase assenta bem a um País onde os 
velhos são deixados à sua sorte e os recém-nascidos 
serão obrigados a ter número de contribuinte antes de 
saberem dizer “Papá”, “Mamã” ou “Sócrates”.

Miguel Carvalho
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AGENDA COMUNITÁRIA

este texto foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico

Passeio à “Cabane à sucre”
O Rancho Folclórico “Praias de Portugal” organiza um 
passeio à “Cabane à sucre” na “Villa do Sirop” em Ste-
Eustache no domingo 13 de Março. Reserve o seu bi-
lhete, preço com ou sem autocarro. Haverá muita ani-
mação, música e prémios a sortear entre os presentes. 
para mais informações: 514-844-1406.

Carnaval na APC
A Associação Portuguesa do Canadá organiza uma Noi-
te de máscaras com o Tema “O Circo” no dia 5 de Março 
pelas 19h. Todos são bem-vindos, venha divertir-se com 
trajo ou não. Jantar/Baile, carne de porco alentejana. 
Animação Musical José Sousa. Marcações: Gracinda 
450 668-5160, Suzete 514 593-5395, APC 514 844-
2269, sextas depois das 18h.

1685 - Nasce o compositor alemão Georg Friedrich 
Handel, autor de “O Messias”, fundador da ópera ingle-
sa, depois de Henry Purcell.
1797 - Todos os detentores de bens da Coroa portu-
guesa e os herdeiros de morgados ou capelas passam 
a ter de servir no Exército ou na Marinha, sob pena de 
devolução dos bens.
1869 – É abolida a escravatura em todos os domínios 
portugueses.
1883 - Nasce o filósofo existencialista alemão Karl Jas-
pers.
1905 – É denunciado o contrato do monopólio do ta-
baco, detido pela Companhia de Henri Burnay, desde 
1891. A concessão será renovada, fixando-se a renda 
fixa de 6520 contos de réis, por 25 anos, e sem hipótese 
de alteração.
1911 - Os bispos portugueses contestam as medidas 
da I República: a Lei do divórcio, a criação do registo 
civil, o fim do juramento religioso nos tribunais.
1916 - Grande Guerra 1914-18. Portugal apreende os 
navios alemães nos portos portugueses, para “serem 
colocados ao serviço da causa luso-britânica”.
1919 - O Governo transitório de Domingos Pereira de-
creta a extinção da polícia política, criada por Sidónio 
Paes. Sai o primeiro número do jornal anarco-sindi-
calista A Batalha, “porta-voz da organização operária 
portuguesa”. Benito Mussolini funda o Partido Fascista 
italiano.
1942 - II Guerra Mundial. Um submarino japonês bom-
bardeia a refinaria petrolífera norte-americana de Santa 
Bárbara, Califórnia.
1944 - É criado o Secretariado Nacional de Informação, 
Cultura Popular e Turismo, novo nome do Secretariado 
da Propaganda Nacional, na dependência direta de Oli-
veira Salazar.
1945 - II Guerra Mundial. Os fuzileiros norte-america-
nos tomam o monte Suribachi, em Iwo Jima, Japão.
1954 – O imunologista norte-americano Jonas E. Salk 
apresenta a vacina para a poliomielite.
1961 - O Conselho de Segurança da ONU emite a pri-
meira resolução condenatória da política colonialista 
de Oliveira Salazar. O contrato para a construção da 
travessia do Tejo, entre Lisboa e Almada, é atribuído à 
United States Steel Export Company.
1965 – Morre o ator britânico Stan Laurel, 74 anos, da 
dupla Laurel e Hardy, Bucha e Estica.
1970 – Primeira reunião do Tribunal Europeu dos Direi-
tos Humanos, em Estrasburgo.
1975 - É publicado o Programa de Política Económica e 
Social, coordenado por Ernesto Melo Antunes.

“Ninguém duas vezes passa o rio, porque os rios se 
afastam para morrer”. 

luiza neto Jorge (1939-89), escritora portuguesa.
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pérolas na internet
Nesta secção irei divulgar histórias, citações, in-

formações e curiosidades, provenientes dos mais 
variados lugares e origens, que diariamente chegam 
à minha caixa de correio electónico.  
Henri Antoine Groués, mais conhecido como 

Abbé Pierre (Lyon- 5 de Agosto de 1912 — Pa-
ris, 22 de Janeiro de 2007) foi um sacerdote ca-
tólico francês. Morreu com 94 anos. Revoltado 
ao constatar que num país rico como a França 
morriam, devido ao frio, pessoas que dormiam 
na rua, o Abbé Pierre, que se iniciou na ordem 
franciscana e passou pela dos capuchinhos, falou 
em 1954 aos microfones da Rádio Luxemburgo (RTL), 
para lançar alertas no sentido de recolher apoio para sal-
var os mais pobres de uma morte certa. O seu trabalho de 
assistência iniciou-se durante a Segunda Guerra Mun-
dial, tendo-se dedicado a salvar pessoas perseguidas pelo 
nazismo. Organizou mesmo um grupo de resistência ar-
mada no seio da Resistência Francesa, tendo sido preso, 
mas conseguiu fugir escondido num saco do correio, 

num avião para a Argélia que fez escala na Suíça. Re-
cebeu numerosas honrarias, distinções e condecorações 
militares pelo combate em prol da França. Após alguns 
anos envolvido na política, a partir  de 1951, dedicou-

se inteiramente ao Movimento Emaús, que está 
hoje presente em mais de quarenta países de todo 
o mundo. (Wikipédia)
Citações do Abbé Pierre:
 “A esperança é acreditar que a vida tem um 

sentido.”; “São tão complexos os homens e tão 
inacabados até ao último instante...”; “O fim 
dos seres humanos é provar que o mundo tem 

um sentido”; “Ter sofrido torna-nos mais sensíveis ao 
sofrimento dos outros.”; “Só há uma forma de alcançar 
o paraíso: simplesmente amar enquanto tivermos for-
ças.”; “Dar é receber.”; “Viver é aprender a amar.”; “É 
preciso que a voz dos homens sem voz impeça os pode-
rosos de dormir.”; “O profeta é o grande clamor, a voz 
dos homens sem voz, aquele que se ergue entre um poder 
cego e uma necessidade muda.”Manuel Carvalho

Em Dia de Compadres

viva o compadrio!
Eis-nos em quinta-feira de compadres amanhã, 

24 do corrente, depois das de Amigos e de 
Amigas.
“Compadre” é, por exemplo,  o padrinho de um 

recém-batizado, em relação aos pais deste, ou o pai 
de um neófito, em relação ao padrinho ou madrinha.
O apadrinhamento de adultos surgiu na Igreja. Os 

padrinhos e madrinhas apareceram voluntariamente, 
ainda antes de a sua função estar devotamente deli-
mitada.
Escolhidos, atualmente, por razões familiares, com-

promissos ou prestígio social, padrinhos e madrinhas 
de Batismo são de fato, pura ficção.
Realmente, os padrinhos de bebés surgiram como 

suplentes dos pais, quando as crianças ficavam orfãs 
ou os pais não as educavam cristãmente. Este fato 
excecional, e assim justificado, tornou-se, mais tarde, 
procedimento normal.
O apadrinhamento é uma função pessoal, exercida 

pela comunidade cristã e pelos fiéis para realizarem 
três tarefas: ‘testemunhar’ junto do candidato em 
todo o seu processo de conversão; ‘garantir’ o seu 
eventual ingresso na comunidade; e ajudá-lo no seu 
presciente cristão.
Talvez fosse no primeiro aspeto de ‘testemunhar’ 

que surgiram, por analogia, os padrinhos do crisma 
e do casamento, o que logo pressupõe a existência de 
compadres.
É curioso registar que em algumas regiões continen-

tais do nosso Portugal, os futuros sogros se tratam 
mutumente por ‘compadres’.
Tal como os italianos, também é costume tratar por 

‘compadre’ um amigo íntimo ou cada uma das pesso-
as que entram num trama para prejudicarem outrem!
Lembro, a propósito, um provérbio que diz que 

“quem tem padrinhos é que se batiza”, alusão ao 
compadrio, isto é, patronato exagerado ou contrário 
à justica.
Ora, aproveite nesta quinta-feira de Compadres para 

estes se reunirem: vão estreitar o ‘parentesco’ e re-
afirmar os propósitos da melhor solidariedade. Por-
que, desde que o mundo é mundo e enquanto existir, 
sempre houve e há de haver ‘compadres’ como ele-
mentos singulares daquilo que acabou por se tornar 
uma autêntica instituição, isto é, o ‘compadrio’.
A terminar, e em jeito de conclusão: “Alegrias, En-

trudo, que amanhã será Cinza. E vivam os compa-
dres, que hoje, em dia, ter um compadre é tudo!”
Amizade:
“Muitas pessoas irão entrar e sair 

das vossas vidas, mas somente verda-
deiros amigos deixarão pegadas no 
vosso coração”.

António Vallacorba

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

514-374-2395

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

Falo
português

Sr. Mock
grande vidente médium

resolve todos os seus problemas 
impossíveis, amor, sorte, negócios, 

desenvoltura, protecção, regresso imediato 
da pessoa amada, sorte nos jogos. 

trabalho sério e eficaz. resultado surpreendente 
e garantido. Sucesso onde os outros falharam. 

514-270-3930
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comentário Semanal
de economia e mercados

Semana de 14 a 18 de Fevereiro

economia portugueSa – piB do 
4ºt2010 contraiu 0.3%, maS com 
oS indicadoreS de conJuntura 
do Bdp e o indicador avançado 

da ocde a revelarem algunS 
SinaiS animadoreS para 2011

A semana passada, em Portugal, terá ficado marcada, 
essencialmente, pela divulgação da estimativa rápida do 
INE para o PIB do 4ºT2010, conhecida logo no início da 
semana, na segunda-feira, dia 14 de Fevereiro, que re-
velou uma queda trimestral de 0.3% (+1.2%, em termos 
homólogos), a 1ª em 4 trimestres (+0.2%, no 3ºT2010), 
um resultado que se revelou menos favorável do que o 
que havíamos antecipado (relativa estagnação). 
Não obstante o INE ainda não ter divulgado dados em 

detalhe do PIB nesta 1ª estimativa, admite-se que o erro 
da nossa estimativa tenha vindo, essencialmente, de 
duas fontes: de um eventual contributo mais negativo 
do que o esperado da Variação de Existências (variável 
para a qual temos poucos dados mensais para extrapo-
lar o comportamento trimestral) e de um menor contribu-
to do Consumo Privado, que poderá ter crescido menos 
do que a nossa estimativa (+1.0%). Em todo o caso, o 
Consumo terá apresentado um crescimento robusto, be-
neficiado por um efeito de antecipação nas aquisições 
de Bens Duradouros por parte de alguns agentes. 
Com efeito, foi nesse sentido que vieram apontar as 

leituras de Dezembro dos Indicadores de Conjuntura do 
INE, com o Indicador de Actividade Económica a man-
ter-se em 1.6% (mínimo desde Maio), interrompendo 
o ténue perfil decrescente registado entre Setembro e 
Novembro, e sinalizando uma contracção trimestral em 
linha com os dados da 1ª estimativa do PIB, e com o In-
dicador de Consumo Privado a acelerar (de +1.9% para 
+2.4%), após 6 meses consecutivos de abrandamento, 
corrigindo de um mínimo desde Dezembro de 2009 e 
encontrando-se a sinalizar um crescimento trimestral de 
0.8% do Consumo Privado, vindo confirmar o que acima 
se referiu sobre o PIB.
Já relativamente ao 1ºT2011, foram conhecidas as 

leituras de Janeiro dos Indicadores de Conjuntura do 
Banco de Portugal, que vieram sugerir, como espera-
do, um arranque de ano em contracção, pese embora 
a um ritmo trimestral que, para já, tenderemos a con-
siderar relativamente optimista (-0.2%, no 1ºT2011, ou 
-0.4%, se assumirmos que estes irão desacelerar, nos 
restantes dois meses do trimestre, ao ritmo observado 
em Janeiro). 
De resto, também o Indicador Avançado da OCDE 

(CLI) para a economia portuguesa se encontra a eviden-
ciar uma performance menos desfavorável – apontan-
do, inclusive, para expansões da actividade, no actual 
e no próximo trimestre –, embora se deva reconhecer 
que não é este o propósito do indicador, mas sim o de 
detectar inversões de ciclo. 
Em todo o caso, são alguns sinais animadores para 

um ano que se antevê complicado, essencialmente, no 
seu arranque. 
A condicionar um melhor desempenho da actividade 

económica nos próximos meses deverá, também, conti-
nuar a estar a fraca dinâmica da actividade creditícia e a 
situação deteriorada em que se encontra o Mercado La-
boral, como, de resto, os dados divulgados na semana 
passada voltaram a ilustrar, se bem que aqui os dados 
também tenham tido duas caras. 
Por um lado, no 4ºT2010, segundo o INE, a Taxa de 

Desemprego subiu para máximos desde, pelo menos, 
1977, em resultado de uma redução do número de em-
pregados e de um aumento do número de desempre-
gados, um dado que veio contradizer a diminuição ob-
servada naquele trimestre no número de desempregos 
inscritos nos centros de emprego, o que significa que 
haverá muitos desempregados que, não tendo direito ao 
subsídio de desemprego, não contam com o centros de 
emprego para obter um posto de trabalho. 
Redução que prosseguiu, já em Janeiro, e neste caso, 

numa base ajustada de sazonalidade, a um ritmo bem 
superior aos dos meses anteriores. 
Resta saber se o que sucedeu no 4ºT2010 se irá repe-

tir neste 1ºT2011, ou seja, se os dados oficiais do INE 
virão contrariar os dados mais favoráveis dos centros de 
emprego. 

Rui Bernardes Serra
José Miguel Moreira

Um tempo canalha
Não deverá hoje existir um só dos leitores deste meu 

texto que discorde de que se vive um tempo canalha. 
Um tempo canalha, porque quem dirige os diversos paí-
ses deste Mundo decadente tudo vai fazendo para que o 
pior de cada um de nós venha à superfície e se materiali-
ze, de um modo fácil, no comportamento que se mantém 
no seio das sociedades do nosso tempo.
Claro está que o mal já está na estrutura de cada um 

de nós, embora distribuído de um modo não uniforme, 
mas a maneira como do mesmo se deita mão depende 
das condições criadas por quem tem poder e manda. Se 
essas condições se materializarem numa política sem 
limites de natureza moral, hoje suportada no criminoso 
ambiente neoliberal, onde uma imensidão vai vivendo 
cada vez pior e lado a lado com uma ínfima minoria com 
crescentes privilegiados, bom, tudo o que de mau se en-
contra em cada um de nós passa a, automaticamente, ir 
frutificando. Neste aspeto, é bom recordar uma históri-
ca conversa de Salazar com alguém amigo, onde aque-
le referiu que a República era tão má que chegou a ter 
maus pensamentos. Ora, uma das piores medidas postas 
em prática na vida política dos diversos povos foi o livre 
trânsito de pessoas e bens, e em espaços cada vez mais 
amplos. Uma tal estrutura, como facilmente se percebe, 
passou a convidar rapidamente à prática da grande cri-
minalidade, sobretudo, da transnacional. Uma prática 
que se viu potenciada pelo crescimento fantástico do 
espaço de atuação, ao mesmo tempo que as autoridades 
encarregadas de a combater passaram a ver o seu traba-
lho fortemente limitado pelos naturais constrangimentos 
derivados de diferenças estruturais de difícil extirpação. 
Uma dessas terríveis canalhices do tempo que passa, e 
que teve origem há já umas décadas atrás, foi o tráfico de 
bebés, de que recentemente se tomou conhecimento em 
Espanha, por via do arrependimento de um moribundo, 
que explicou ao seu suposto filho que não era seu pai, 
antes o havia adquirido por duzentas mil pesetas a uma 
freira de Saragoça, ainda no tempo do franquismo. Este 
acontecimento, embora já com muitas décadas na sua 
origem, veio, porém, mostrar que se trata de uma reali-
dade que se mantém no nosso tempo canalha, mesmo 
já depois do início da era (dita) democrática, mas agora 
por via de uma autêntica máfia de médicos, enfermeiras, 
agências funerárias, religiosos, e gente de muitos outros 
setores. Mas se é verdade que ainda se pode encontrar 
naquele crime antigo alguma parte de natureza ideoló-
gica, por via da aberração de combater os vencidos da 
Guerra Civil de Espanha por uma tal criminosa prática, 
já o que hoje tem lugar se entronca numa verdadeira ação 
de grande criminalidade organizada e de tipo transnacio-
nal. As autoridades espanholas têm agora em mãos uma 
espinhosa tarefa, porque em muitos destes casos também 
terá havido cumplicidade por parte dos próprios progeni-

tores dos bebés transacionados, sobretudo, como conse-
quência da pobreza crescente que está a varrer o Mundo, 
desde que teve lugar a crise neoliberal norte-americana. 
A tal crise sobre que o FMI, por uma razão estritamente 
ideológica, se recusou a alertar quem devia, como agora 
os seus próprios auditores nos vieram dizer, corroborados 
pela revelação recente de Bernard Madof ao New York 
Times, de que o que se passava com a sua empresa era do 
conhecimento dos grandes bancos norte-americanos e da 
correspondente supervisão. A evidência!
Mas uma outra canalhice, de que há dias se voltou a 

falar, foi a que se prendeu com o desaparecimento, em 
Portugal, da pequenina inglesa, Maddie McCann.
Devo dizer que nunca dei um ínfimo de crédito à teoria 

da morte, realidade que acabou por projetar-se na decisão 
das autoridades competentes. E, desde que pensemos um 
pouco, e com alguma ponderação, de pronto se percebe 
que aquela teoria de que poderia estar por sob o piso de 
certa igreja não tem um ínfimo de sustentação, porque se 
houvesse indícios fortes de uma tal realidade, bom, le-
vantava-se o solo, como se passou no Brasil com o nosso 
concidadão, Miguel Militão.
Também não oferece um ínfimo de crédito à ideia da 

influência familiar, porque tal significaria que a família 
McCann teria um poder simplesmente fantástico, calan-
do mil e uma autoridades judiciárias, portuguesas e in-
glesas, mas também os próprios jornais, portugueses e 
britânicos. Como, de resto, não colhe a teoria de que os 
pais de Maddie McCann, pela sua condição de médicos, 
saberiam como fazer desaparecer um corpo sem deixar 
um ínfimo de rasto. Como síntese de toda esta realida-
de foi-nos possível ver e ouvir o então Diretor Nacional 
da Polícia Judiciária, Alípio Ribeiro, ele também um 
procurador-geral adjunto, reconhecer que terá havido, no 
percurso operado em torno do caso, alguma precipitação. 
E a verdade é esta e muito simples de perceber: até hoje, 
nada se encontrou, naquele território, que nos pudesse 
indicar a presença do que quer fosse ligado a Maddie 
McCann. Pois, num dia destes, eis que nos surgiu um su-
posto detetive privado, angolano, e que diz ter entregue 
às autoridades espanholas de Huelva, um conjunto vasto 
de documentos seus, mostrando que Maddie McCann se 
encontrará nos Estados Unidos, para onde terá sido trans-
portada por um gangue pedófilo de muito poder e atuan-
do no Algarve, nas zonas de Faro e Albufeira. Bom, não 
considero nada de impossível, mas também não ponho 
de lado a hipótese de que esta notícia, assente, porven-
tura, num qualquer conjunto de documentos não mate-
riais probatórios, mas simplesmente indicativos, possa 
ter sido encomendada por gente interessada em voltar a 
mexer no tema. Para se perceber que tal hipótese não é 
despicienda, e que até pode mesmo assentar numa base 
de verdade, basta reparar que, até ao momento em que 
escrevo este texto, nenhuma autoridade portuguesa ou 
britânica se determinou a comentar este facto. Ou seja, 
não lhe atribuíram credibilidade, seja lá a razão a que for. 
Em contrapartida, noticiou-se já ontem que detetives dos 
McCann virão, num destes dias, a deslocar-se a Espanha, 
de molde a falarem com o tal detetive privado angolano, 
embora se perceba facilmente que tal iniciativa se saldará 
em mais do mesmo: nada. Mostra tudo isto, pois – para 
mim, claro está –, que Maddie McCann não deverá ter 
morrido ali, na tal praia, e muito menos todas as outras 
explicações entretanto dadas, e a que fiz já referência 
atrás. Tudo aponta para o rapto da menina. Mas isto 
não significa, sem mais, que se possa atribuir à notícia 
ora vinda a público, uma plena credibilidade, porque a 
mesma, assentando, com toda a certeza, numa autêntica 
entrega às autoridades espanholas da tal documentação, 
pode simplesmente ter sido encomendada. Perguntará o 
leitor: mas por quem? Bom, deixo um tal exercício con-
jetural ao seu cuidado, salientando-lhe apenas que são di-
versas as alternativas, embora com probabilidades muito 
distintas de serem verdadeiras. Mas o que tudo isto mos-
tra é a realidade dolorosa com que iniciei este meu texto: 
vivemos num terrível tempo canalha, onde 
um ínfimo de honra e de valores tem difi-
culdade em se impor no seio da sociedade 
a que se chegou, seja por cá, seja por esse 
Mundo fora. Um tempo canalha.

Hélio Bernardo Lopes
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milan e
“Barça” vencem
o milan venceu, em vero-
na, o chievo por 2-1, na 
26.ª jornada da Série a e 
continua na liderança do 
campeonato italiano. o 
nápoles venceu o catania 
por 1-0 e segue em 2.º com 
menos três pontos do que 
o milan. em França, o 1.º, 
lille, perdeu por 1-0 com 
o montpellier, na 24.ª ron-
da, e permitiu a aproxima-
ção do marselha, agora a 
três pontos da liderança. 
em espanha, o Barcelona 
venceu por 2-1 o at. Bil-
bao e, jogadas 24 jorna-
das, continua com mais 
cinco pontos do que o 2.º 
classificado, real madrid.

académica perde e
técnico demite-Se
a académica perdeu em 
coimbra com o rio ave por 
1-0 (golo de Bruno gama) e 
o treinador dos estudantes, 
José guilherme, apresen-
tou a demissão do cargo 
de treinador da académica. 
o treinador esteve apenas 
cinco jornadas no coman-
do da académica, já que 
entrou para o cargo na 15.ª 
ronda, para substituir Jor-
ge costa. José guilherme 
justificou a sua saída com 
a necessidade de haver um 
“abanão” na equipa, 12.ª 
classificada da liga. além 
da partida de coimbra, hou-
ve mais três jogos da liga 
domingo. o Sp. Braga re-
cebeu o p. Ferreira. o golo 
da equipa bracarense foi 
apontado por ukra. para 
os “castores” marcaram 
manuel José, de penálti, e 
Sílvio, num auto-golo. o v. 
Setúbal empatou em casa 
com a naval 1-1. marcou 
para os sadinos neca. em-
patou para os figueirenses
Fábio Júnior. Já o marítimo 
venceu, no Funchal, a for-
mação do Beira-mar, com 
um golo da autoria de Baba.

f1: Gp de Bahrein anulado

cr7 teve a
Boca em riSco
o uruguaio pandiani, do 
osasuna, disse à radio 
com que é por “gostar de 
futebol e querer continuar 
a jogar que cristiano ro-
naldo ainda tem dentes”. 
os dois jogadores têm an-
dado “pegados”...

Pois bem caros leitores, a abertura da 
temporada 2011 da Fórmula 1 foi can-

celada…! O Grande Prémio de Bahrein, 
que mais uma vez lançaria a época e o 
calendário da F1, devia ser, como havía-
mos desde já, noticiado, realizado no dia 
13 de Março, no Circuito Internacional 
do Bahrein. Devido à instabilidade que 
presentemente se vive neste país árabe e 
aonde uma série de protestos e a repressão 
da polícia aos manifestantes já mataram 
várias pessoas e fizeram muitos feridos na 
última quinta-feira na capital Manama, a 
FIA categoricamente decidiu cancelar a 
prova. Bernie Ecclestone, chefe comer-
cial, e a Federação Internacional de Au-
tomobilismo (FIA) não sabem se a prova 
será reagendada. Zayed Alzayani, director 
do autódromo, está confiante. “Estamos 
ansiosos para receber as equipas, pilotos 
e todos os envolvidos com a Fórmula 1 no 
Bahrein num futuro próximo. O Grande 
Prémio é um tempo de celebração e rece-

ber a corrida é um grande orgulho para 
os bahrenitas. É um show para o mundo. 
Espero que nossos amigos da F1 enten-
dam a nossa decisão nesta época difícil” 
diz Alzayani. Além disso, os testes, entre 
os dias 3 e 6 de Março também foram 
cancelados e agendados para Barcelona. 
Com isso, a abertura da temporada 2011 
da Fórmula 1 será no GP da Austrália, 
em Melbourne, marcado para o dia 27 
de Março. As actividades da GP2 Ásia 
no fim-de-semana passado foram can-
celadas, porque os médicos da catego-
ria foram chamados pelos hospitais. A 
imprensa inglesa especula que o GP do 
Bahrein pode ser transferido para o dia 
20 de Novembro, em uma dobradinha 
com o GP de Abu Dhabi. Com isso, o 
GP do Brasil, última etapa da temporada 
2011, marcado para o dia 27 de Novem-
bro, pode ser transferido para o dia 4 de 
Dezembro.

Hélder Dias

vitória sem espinhas
O Sporting mostrou o motivo porque 

está em 3.º lugar na Liga, a 23 pon-
tos do líder, FC Porto, e a 15 do Benfica, 
2.º classificado. Em Alvalade, os leões 
perderam o clássico com as águias por 
0-2, mas estiveram toda a 2.ª parte a jo-
gar em superioridade numérica, depois 
da expulsão de Sidnei, no fim do 1.º tem-
po. Há algum facto mais esclarecedor do 
que este? Na 1.ª metade, o Benfica jogou 
quase sempre um futebol mais fluido, 
explorando os flancos, sobretudo o es-
querdo de onde, aliás, surgiu o centro de 
Gaitán para o golo de Salvio. Pelo meio 
Torsiglieri (no lugar do lesionado Carri-

ço) desviou mal a bola e Grimi deixou-
se antecipar por Salvio. O Sporting 
ainda melhorou e Matías foi o mais in-
conformado, mas os leões nunca estive-
ram perto do golo. Na 2.ª parte, já com 
dez, o Benfica continuou mais sereno! 
Mas o cariz do jogo podia ter-se altera-
do se Matías, aos 55m, na cara de Ro-
berto tivesse empatado. Quem marcou 
foi Gaitán, que fez o 2-0 (63m), com a 
bola a bater em Polga. Alberto Cabral, 
substituto do castigado Paulo Sérgio, 
lançou Saleiro, Salomão e Maniche que 
nada fizeram. E o jogo foi andando para 
o fim e o Benfica ganhou sem espinhas.

real e a Sua
beSTA NeGRA
José mourinho desvalori-
zou o facto de o lyon já 
ter eliminado três vezes 
o real madrid na cham-
pions, a última na época 
passada. “Mas eu também 
já eliminei o lyon e quan-
do o fiz ganhei a Liga dos 
campeões com o Fc Por-
to. O Ricardo carvalho já 
lhes marcou e ganhou, tal 
como o cristiano no man-
chester united.” a outra 
partida dos oitavos-de-fi-
nal da liga dos campeões 
foi entre o copenhaga e o 
chelsea (0-2).

montella em
veZ de ranieri
montella vai substituir 
cláudio ranieri no co-
mando técnico da roma. 
ranieri demitiu-se depois 
de ter perdido com o gé-
nova (4-3).

RESULTADOS

1-fC Porto                         56
2-Benfica 48
3-Sporting 33
4-V. Guimarães                  32
5-P. ferreira                    29
6-U. Leiria                        28
7-Sp. Braga                   27
8-Olhanense 27

9-Nacional 26
10-Beira-Mar 25
11-Marítimo 22
12-Rio Ave                      20
13-Académica 20
14-V. Setúbal                     19
15-Naval 14
16-Portimonense 11

1ª LIGA - LIGA zON SAGRES

LIGA ORANGINA 2010/2011

Quarta-feira (26 Jan)
fC Porto 3-0 Nacional
Sexta-feira (18 fev)
U. Leiria 0-1 V. Guimarães
Sábado (19 fev)
Portimonense 1-1 Olhanense
Domingo (20 fev)
Académica 0-1 Rio Ave
Marítimo 1-0 Beira-Mar
Sp. Braga 1-2 P. ferreira
V. Setúbal 1-1 Naval
Segunda-feira (21 fev)
Sporting 0-2 Benfica

PRÓxIMA JORNADA
Sexta-feira (25 fev)
Guimarães-Académica            15:15
Sábado (26 fev)
P. ferreira-V. Setúbal                   11:00
Olhanense-fC Porto                     15:15
Domingo (27 fev)
Rio Ave-U. Leiria                                 11:00
Beira-Mar-Portimonense 11:00
Benfica-Marítimo 13:00
Nacional-Sporting 15:15
Segunda-feira (28 fev) 
Naval-Sp. Braga                     15:15

1-Trofense 33
2-Oliveirense 31
3-Arouca 28
4-feirense 27
5-Gil Vicente              26
6-Estoril Praia             26
7-Desp. Aves           26
8-Leixões 24

9-freamunde 23
10-Santa Clara            23
11-Belenenses 22
12-Moreirense 21
13-Penafiel 21
14-Varzim 18
15-Sp. Covilhã                  18
16-fátima 16

UEfA EUROPA LEAGUE 2010/2011

                                                                      1ª Mão           2ª Mão

V. Guimarães - Académica     1-0        20/04
fC Porto - Benfica                   0-2        19/04

Taça de POrTugal

Benfica vs Sporting         2011-03-02     15:45
Nacional vs P. ferreira    2011-03-03     15:15

BwIN CUP 2010/2011

                                                                       1ª Mão           2ª Mão

Napoli - Villarreal                    0-0        24/02
Rangers - Sporting                  1-1        24/02
Sparta Praha - Liverpool         0-0        24/02
Anderlecht- Ajax                     0-3         24/02
Lech Pozna - Sp. Braga           1-0        24/02
Besiktas - Dynamo Kyiv          1-4        24/02
fC Basel -Spartak Moskva      2-3        24/02
Young Boys - fC zenit             2-1        24/02
Aris - Man. City                        0-0        24/02
PAOK - CSKA Moskva              0-1          1-1
Sevilla - fC Porto                    1-2         23/02
Rubin Kazan - Twente             0-2        24/02
Lille - PSV                                2-2        24/02 
Benfica - VfB Stuttgart            2-1        24/02
BATE Bielo - Paris SG              2-2        24/02
Metalist -Bayer Leverkusen    0-4        24/02

paraBénS pela apoSentadoria
emília HenriQueS

Após 28 anos de serviço leal, os empregados do 
Banco Nationale, situado no 3850 boul. St-Laurent, 
querem agradecer a D. Emília Henriques, pelo 
excelente serviço prestado aos nossos clientes e 
pela sua dedicação para com todos os seus colegas 
de trabalho. Obrigada Emília!

frederico Gil
eliminado no México
O tenista português Frederico Gil não conseguiu 

ultrapassar a primeira ronda do Open Mexica-
no Tecel, ao ser derrotado em três sets (dois sets a 
um) frente ao italiano Fillipo Volandri. Frederico Gil 
(85.º tenista do ranking mundial) foi eliminado esta 
terça-feira na primeira partida do torneio do México, 
em Acapulco, depois de perder com o tenista italiano 
Fillipo Volandri (86.º) em três sets, pelos parciais de 
6-1, 3-6 e 6-4. O encontro, que até começou bem para 
Frederico Gil, que venceu o primeiro parcial, teve a 
duração de duas horas e doze minutos. 
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