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BAstA DEstA PolítiCA PortuguEsA”

ExPrEsso CElEBrA

40 Anos

o zoDíACo muDou. E
AgorA, quAl é o 
sEu signo? P.6
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FREGUEsIAs VÃO VER NOMEs DEsAPAREcER E sER sUbsTITUíDOs. REsTA sAbER cOMO VAI DEcORRER O PROcEssO.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto joão jardim, diz que “che-
gou o momento de dizer basta destas políticas europeia e portuguesa”, defendendo 
ser altura de “ruptura. “Temos aturado tudo! Mas chegou o momento de dizer bas-
ta! basta desta política europeia! basta desta política portuguesa! basta de a Ma-
deira ser tratada desta maneira! É preciso mudar!”, declara jardim num artigo de 
opinião hoje publicado no jornal da Madeira com o título “Romper”. P.5

os novos nomEs
DE onDE morA P.5
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CarnEirO: Carta da Semana: O 
Mundo, que significa Fertilidade. 
Amor: Tente conviver mais com os 
seus amigos e faça esforços para 
travar novos conhecimentos. Não 
seja ingrato, não fira os seus amigos 

nem magoe aqueles que muitas vezes se sa-
crificaram por si! Saúde: Período propício a 
uma consulta de oftalmologia. Não descure da 
sua visão. Dinheiro: Evite faltar a reuniões de 
trabalho. A sua presença será importante para 
desenvolver um projeto. 
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOurO: Carta da Semana: 9 de Ou-
ros, que significa Prudência. Amor: 
Cuidado para não magoar os senti-
mentos de uma pessoa que lhe é que-
rida. Meça as suas palavras. Saúde: 

Tendência para andar um pouco descontrolado. 
Tente relaxar. Que jamais o Sol se deite sobre o 
seu desânimo! Dinheiro: O seu esforço no tra-
balho poderá vir a ser recompensado. Acredite 
mais nas suas potencialidades.Números da Sor-
te: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GémEOs: Carta da Semana: 2 de Ouros, que 
significa Dificuldade/ Indolência. Amor: 
Poderá ter de enfrentar um desenten-
dimento com um amigo muito especial. 
Contenha a sua cólera, um simples 
raio dela pode destruir longas e pa-

cientes sementes de amor. Mantenha a calma! 
Saúde: Controle as suas emoções e procure 
ser racional. Dinheiro: O seu orçamento poderá 
sofrer um acréscimo significativo. Porém, seja 
contido nos gastos. Números da Sorte: 19, 26, 
30, 32, 36, 39

CaranGuEjO: Carta da Semana: Cavaleiro 
de Espadas, que significa Guerreiro, 
Cuidado. Amor: Modere as suas pa-
lavras pois pode magoar a pessoa 
amada. Seja mais cuidadoso. Saúde: 
Procure não exagerar no exercício 

físico, pois poderá magoar os seus músculos. 
Dinheiro: É possível que durante esta semana 
se sinta um pouco desmotivado. Tente delinear 
um plano de trabalho. Quando se luta por algo 
em que se acredita, a vitória é certa.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEãO: Carta da Semana: 10 de Copas, 
que significa Felicidade. Amor: Lute 
pelo seu verdadeiro amor, não se deixe 
influenciar por terceiros. Cada um de 
nós só é responsável pelos seus atos. 

Saúde: Vigie a sua tensão arterial e controle mui-
to bem a sua alimentação. Dinheiro: Procure não 
ser muito impulsivo nas suas compras, pois po-
derá gastar mais do que as suas possibilidades. 
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VirGEm: Carta da Semana: 2 de Co-
pas, que significa Amor. Amor: Seja mais 
carinhoso com a sua cara-metade. Os 
atos de ternura são importantes para re-
vigorar a relação. Pronuncie boas pala-

vras, elas são a manifestação dos nossos pensa-
mentos, através delas podemos criar um mundo 
melhor. Saúde: Poderá sentir-se mais cansado do 
que o habitual. Tente tomar um banho relaxante. 
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja 
mais comedido para não ter surpresas desagra-
dáveis. Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BaLança: Carta da Semana: 3 de Co-
pas, que significa Conclusão. Amor: Con-
fie mais na pessoa que tem a seu lado. 
A confiança e o respeito são essenciais 
numa relação. Tal como o Universo é 

criado pela palavra de Deus, também o seu pe-
queno mundo é criado através da sua palavra! 
Saúde: Tendência para apanhar uma grande 
constipação. Agasalhe-se bem. Dinheiro: Não se 
deixe abater por uma maré menos positiva nesta 
área da sua vida. Analise as suas poupanças. 
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

EsCOrpiãO: Carta da Semana: 8 de 
Copas, que significa Concretização, Fe-
licidade. 
Amor: A felicidade e a paixão poderão 
marcar a sua semana. Aproveite muito 

bem esta fase. Deixe que a juventude do seu es-
pírito irradie através do seu corpo. Saúde: Cuida-
do com as correntes de ar; durante esta semana 
poderá constipar-se facilmente. 
Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um cole-
ga para finalizar uma tarefa importante. Não tema 
pedir apoio. 
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

saGiTáriO
Carta da Semana: Valete de Ouros, que 
significa Reflexão, Novidades. 
Amor: Poderá encontrar um amigo que 
já não via há muito tempo. Coloque a 

conversa em dia. Não dê importância à sua idade 
física, seja jovem e alegre. 
Saúde: Procure não abusar em refeições muito 
condimentadas. 
Dinheiro: Aproximam-se despesas inesperadas. 
Procure fazer um plano de investimento.
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CapriCórniO
Carta da Semana: Ás de Ouros, que sig-
nifica Harmonia e Prosperidade. 
Amor: Período marcado pela harmonia 
familiar. Organize um serão divertido em 
sua casa. Não permita que a mágoa o 

perturbe. Saúde: Tendência para problemas de 
estômago. Cuide de si. 
Dinheiro: Semana propícia ao investimento. Acon-
selhe-se com o seu gestor de conta. Números da 
Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

aquáriO: Carta da Semana: Ás de 
Copas, que significa Principio do Amor, 
Grande Alegria. Amor: Esteja alerta, o 
amor poderá surgir em qualquer lugar. 
Deixe-se ser amado. Se está magoado 

com alguém ou se o feriram, procure retribuir com 
amor e compreensão. 
Saúde: Pratique uma atividade física que lhe dê 
bastante prazer. Dinheiro: A sua vida profissional 
tende a melhorar significativamente. Continue a 
demonstrar o seu dinamismo. Números da Sorte: 
5, 17, 22, 33, 45, 49

pEixEs: Carta da Semana: 9 de Copas, 
que significa Vitória. 
Amor: Período favorável à conquista. 
Encha-se de coragem e diga aquilo que 
sente. Saúde: Cuidado com o frio, pois o 

seu sistema respiratório poderá estar muito frágil. 
Dinheiro: Seja ousado e não hesite em revelar as 
suas ideias criativas. Poderá ser útil para o seu 
desenvolvimento profissional. 
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33
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maTança dO pOrCO: A Filarmónica de Montreal organiza a sua 
tradicional festa anual da Matança do Porco no dia 9 de fevereiro de 
2013 às 19h00. 450-978-9250.

FEsTEja Os 25 anOs dE rOmaria: A Ass. Portuguesa de Nossa 
Senhora de Fátima de Laval festeja os 25 anos de Romaria no dia 26 
de janeiro, pelas 19h00. O serão será abrilhantado por Eddy Sousa et 
DJ XMen. Duarte A.: 514-235-7343, Lina P. 514-296-4597.

janTar/dançanTE: O Clube Oriental Português de Montreal orga-
niza no sábado, dia 19 de janeiro o primeiro evento do ano com um 
jantar/dançante com a música a cargo do belo conjunto Xpressions. 
Informamos que haverá uma assembleia-geral no dia 25 de janeiro. 

para mais informações: 514-342-4373.

maTança dO pOrCO: O Centro Comunitário do Espírito Santo orga-
niza a sua festa tradicional da Matança do Porco no dia 26 de janeiro de 
2013 às 19h00 na sua sede. A festa será abrilhantada pelo Jimmy Faria. 
para mais informações ou reservas: 514-793-0159.

25º aniVErsáriO dE GraduaçãO: Convidamos todos os graduados da 
classe de 1988 para celebrar o 25 aniversário da nossa graduação. Esta reunião 
será no dia 1 de junho de 2013. Para mais informação: http://whhs88.byethost31.
com ou email - WHHS88reunion@gmail.com.
FEsTa dO CHiCHarrO: Os Amigos de Rabo de Peixe do Quebeque orga-
nizam a Festa do Chicharro no dia 23 de fevereiro 2013 pelas 19h00 na Igreja 
St-Enfant Jésus. para mais informações: 450-687-2082 ou 514-707-8877.

FEsTa dO rEGrEssO dOs CanadianOs: A direção da Banda de Nossa 
Senhora dos Milagres convida todos a ver o primeiro jogo dos “Canadiens de 
Montreal” contra o “Maples Leafs” de Toronto no dia 19 de janeiro às 19h00 na 
sua sede. DJ MIGUEL vai estar presente para animar esta noite.
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Manuel de sequeira Rodrigues

EDitoriAl

EConomiA E ConJunturA mADE in CHinA

De segunda a sexta, sempre que o ponteiro do 
relógio marca meio-dia, um clima de exci-

tação toma conta da Huawei o maior fabricante 
de equipamentos de telecomunicações da china, 
com faturação aproximada de 28 mil milhões de 
dólares. Tem cerca de 20 mil funcionários, é uma 
das raras companhias locais a não ter o governo 
como acionista.

 Fundada em 1988, pelo engenheiro chinês Ren 
Zhengfei, em pouco mais de duas décadas a Huawei 
transformou-se na empresa mais internacionalizada 
da China.   Hoje, dois terços da sua faturação vêm 
das vendas para 45 operadores de telecomunicações 
em mais de 100 países.

Nos refeitórios da companhia, cada empregado 
paga cerca de 30 renmimbis “3.5 euros” pela refei-
ção: geralmente uma sopa de arroz acompanhada 
de legumes, cogumelos e carne de porco. Todos os 
dias, são servidas mais de 15 mil refeições a funcio-
nários de mais de 10 nacionalidades. Passados 30 
minutos, estão de volta à sua mesa de trabalho. O 
almoço encerra-se com uma sesta de, no máximo 15 
minutos. O breve descanso é necessário para aguen-
tar o ritmo puxado da tarde.   Até o expediente se 
encerrar, às 18 horas, ninguém para de produzir.   No 
complexo da Huawei, não há máquinas de café nem 

bar que possam desviar a atenção dos funcionários.

O sentido de urgência é uma das principais caracte-
rísticas desta empresa, que se transformou num dos 
ícones do novo capitalismo chinês.

Para chegar a números extraordinários em pouco 
tempo, as companhias chinesas costumam dividir 
sacrifícios com os funcionários, a maioria deles en-
genheiros dedicados à área de pesquisa e desenvol-
vimento. O almoço de meia hora é apenas uma das 
demonstrações desse esforço em nome do sucesso da 
companhia e, mais importante, em nome de um pro-
jecto de liderança global da própria China.

Cerca de 3 mil empregados moram em alojamentos 
fornecidos pela empresa, pelo que pagam uma renda 
subsidiada de cerca de 100 dólares, os seus alojamen-
tos contam com uma área de lazer que inclui piscina, 
campos para prática de desporto e livraria.

Os salários pagos cerca de 200 dólares por mês para 
operários não são infames para os padrões chineses.
Quase 75% da remuneração dos altos executivos 

são variáveis, e pode chegar a 30 salários extras por 
ano. Como a China forma todos os anos uma média 
de 2 milhões de engenheiros, que trabalham por cer-
ca de 10 mil dólares por ano, contratar mão-de-obra 

especializada não é problema.
A vizinha Foxconn, maior empresa de manufatura 

por encomendas do mundo, que entre outros equi-
pamentos, produz o iPhone, registou 12 suicídios de 
funcionários durante o período de um ano. Na Fo-
xconn é comum que os empregados, normalmente 
migrantes vindos de regiões agrárias da China fa-
çam até 36 horas extras por mês, o que é permitido 
por lei. É extenuante, diz um funcionário, que está 
de férias e pediu para não ser identificado.

Em 2000, as grandes empresas de telecomunica-
ções móveis, e outras linhas de produção da Europa, 
da América Latina e América do Norte começaram 
a procurar soluções na China, para reduzir custos.
As companhias na Europa e no mundo para che-

garem a números milionários, também dividiram 
sacrifícios a maioria dos funcionários foram despe-
didos e os paraísos bancários são fábricas de suor 
por trabalharem arduamente!... no “FMI- Fundo 
Monetário internacional” não falta dinheiro. Não te-
nho, sobre a situação da origem de tanto dinheiro no 
“FMI e Troika”, informações suficientes para poder 
falar deles com, conhecimento de causa.

É mais fácil a reflexão sobre problemas e obri-
gações morais e cívicas do Povo, neste momento 
na Europa e no Mundo.
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minisTrO dE CamErOn dá COmO CErTO 
rEFErEndO sOBrE uniãO EurOpEia
Eric Pickles, o ministro da Administração Local 
no Governo de David Cameron, disse que o Rei-
no Unido não deve permanecer na União Euro-
peia “a qualquer preço” e deu a entender que os 
conservadores farão ...

prOTEsTO a nu nO VaTiCanO
Quatro activistas ucranianas despiram-se no Va-
ticano quando o Papa estava a recitar o Angelus. 
As quatro mulheres estavam misturadas entre os 
fieis. No corpo levavam escritas palavras de or-
dem...
rEBELdEs isLamiTas prOmETEm
aTaCar COraçãO da França
Os rebeldes islamitas que estão a atuar no Mali 
avisam a França de que vão atacar o coração do 
país europeu se as tropas francesas continuarem 
com os seus ataques...
EsTaBiLiZOu EsTadO dE
saÚdE dE HuGO CHáVEZ
Há novidades sobre o estado de saúde do Pre-
sidente da Venezuela. As autoridades venezue-
lanas dizem que o estado de saúde de Hugo 
Chávez estabilizou e que o presidente está cons-
ciente. ...
Onu dEBaTE COnFLiTO nO maLi
E O apOiO dE França
O Conselho de Segurança da ONU reúniu-se de 
emergência para debater o conflito no Mali. A 
França prosseguiu pelo terceiro dia consecutivo 
com bombardeamentos aéreos no norte do país. 
É a região controlada...
CuBanOs já pOdEm Viajar para
O EsTranGEirO sEm rEsTriçõEs
Entrou em vigor a nova política de emigração do 
governo cubano. Prevê uma diminuição substan-
cial das exigências para deixar o país. A medida 
põe fim a décadas de restrições. Vai permitir aos 
cubanos viaja...
disparadOs TirOs junTO a EsCriTóriOs Em 
aTEnas dO parTidO nO pOdEr na GréCia
Tiros foram disparados  nas imediações dos es-
critórios em Atenas do partido Nova Democracia, 
no poder na Grécia, informou a polícia. ...
aTaquE COnTra rEBELdEs KaCHin
maTOu Três CiVis nO nOrTE da Birmânia
Três civis foram mortos e outros seis ficaram fe-
ridos no primeiro ataque do exército birmanês 
contra a localidade de Laiza, bastião da rebelião 
Kachin, indicou um porta-voz do braço político 
dos rebeldes à...

girA munDo “quErEmos CrEsCEr nos
Próximos Anos ACimA DA
méDiA Dos últimos 12”
O primeiro-ministro afirmou terça-feira a am-

bição de colocar Portugal a “crescer nos pró-
ximos anos acima da média dos últimos doze”, 

através de um bom aproveitamento dos fundos 
europeus e da opção por investimentos sustentá-
veis 

Durante uma conferência sobre o Quadro Estraté-
gico Europeu 2014-2020, promovida pelo Gover-
no, na Culturgest, em Lisboa, Pedro Passos Coelho 

deixou críticas ao passado, 
recusando “um modelo de 
desenvolvimento assente 
numa espiral de endivida-
mento” e prometendo uti-
lizar os fundos do “novo 
QREN” sem criar despesa 
insustentável.
“O crescimento susten-

tável está hoje ao nosso 
alcance, e com ele uma 
melhor qualidade de vida 
para todos os portugueses. 
Somos nós, em conjunto, 
que decidiremos se essas 
oportunidades se podem ou 
não concretizar da melhor 
forma”, defendeu o primei-

ro-ministro, no final do seu discurso, acrescentando: 
“Queremos crescer nos próximos anos acima da mé-
dia dos últimos doze”.

Fmi ProPõE AumEnto DE tAxAs 
moDErADorAs E DisPEnsA
DE 50 mil ProFEssorEs

O aumento das taxas moderadoras, a dispensa 
de 50 mil professores e um corte em todas as 

pensões são algumas das medidas propostas do 
Fundo Monetário Internacional num relatório 
pedido pelo Governo sobre o corte nas funções do 
Estado.
No relatório, divulgado esta quarta-feira pelo Jornal 

de Negócios, mas que tem data de dezembro, o Fun-
do Monetário Internacional (FMI) detalha medidas 
que “poderão aumentar 
a eficiência do Estado, 
reduzindo a sua dimen-
são de forma a suportar 
a saída da crise”.
No documento, o FMI 

propõe “um corte per-
manente na despesa de 
quatro mil milhões de 
euros a partir de 2014, 
que poderá ser prece-
dido de uma redução 
de 800 milhões já este 
ano”.
Redução de funcioná-

rios e salários na Edu-
cação, Saúde e forças 
de segurança e cortes no 
Estado Social, que consideram iníquo, especialmente 
para os mais jovens, são algumas das áreas a que o 
FMI dá especial atenção.
O documento, que já foi entregue ao Governo por-

tuguês, refere que há classes profissionais (polícias, 
militares, professores, médicos e juízes) que têm “de-
masiadas regalias”.
No relatório é referido que os polícias, os militares 

e os professores “continuam a ser um grupo privi-

legiado na sociedade”, que os médicos têm salários 
excessivamente elevados (principalmente devido ao 
pagamento de horas extraordinárias) e os magistra-
dos beneficiam de um regime especial que aumenta 
as pensões dos juízes em linha com os salários”.
De acordo com o FMI, o corte dos salários dos fun-

cionários públicos e nas pensões são as duas vias 
centrais para a redução do peso do Estado.
O FMI chama também a atenção para o sistema de 

proteção social, que diz ser “demasiado dispendioso, 
injusto e especialmente para os mais jovens”, defen-
dendo que o “subsídio de desemprego continua de-
masiado longo e elevado”.
A dispensa de 50 mil professores, que permitiria 

uma poupança até 710 milhões, e um aumento das 
propinas no ensino superior são outras opções apon-
tadas no relatório.
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FACtos são FACtos
OCdE COnTinua a EspErar rETOma
ECOnómiCa Em pOrTuGaL E irLanda
A Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Económico continua a prever que a ati-
vidade económica em Portugal venha a recupe-
rar nos próximos meses, assim como na Irlanda, 
mas reviu em baixa as estimativas...
quEBra dE 18,7% nas
dOrmidas Em nOVEmBrO
Os estabelecimentos hoteleiros dos Açores re-
gistaram, em novembro de 2012, 34,9 mil dormi-
das, representando um decréscimo homólogo de 
18,7%, revela esta segunda-feira o Serviço Re-
gional de Estatística....
“LEs miséraBLEs” E “arGO” FOram Os 
GrandEs VEnCEdOrEs dOs GLOBOs dE OurO
O musical “Les Misérables” e o drama “Argo” fo-
ram os filmes que arrecadaram mais prémios no 
domingo na cerimónia de entrega dos Globos de 
Ouro...
prOduçãO indusTriaL Cai 0,2%
na uE Em nOVEmBrO
A produção industrial caiu 0,2%, em novembro 
de 2012, na zona euro e na União Europeia e 
Portugal regista a segunda maior quebra , na 
comparação com outubro, revela esta segunda-
-feira o Eurostat....
Crianças, idOsOs E GráVidas
dEVEm VaCinar-sE COnTra a GripE
O diretor-geral de Saúde, Francisco George, dis-
se que a atividade gripal começou mais cedo do 
que nos anos anteriores, havendo já casos con-
firmados, e recomendou a vacinação dos grupos 
mais vulneráveis...

níVEL da rECEssãO EsTá dEnTrO dO
ExpECTáVEL aFirma passOs COELHO
O primeiro-ministro, Passos Coelho, negou, nos 
Açores, que o país esteja a falhar as metas or-
çamentais por estar em recessão, alegando que 
os efeitos recessivos estão dentro do que era ex-
pectável....

prOBLEmas nO arquipéLaGO “nãO
dEriVam ExCLusiVamEnTE” das
mEdidas da rEpÚBLiCa
O líder do PSD/Açores, Duarte Freitas, afirmou 
que “as responsabilidades para os problemas” no 
arquipélago “não derivam exclusivamente” das 
medidas do Governo da República, sendo “mais 
do que tempo” de todos...

passOs COELHO diZ quE é prECisO
COmEçar a pEnsar nO pós-TrOiKa
O primeiro-ministro português, Pedro Passos 
Coelho, afirmou, nos Açores, que o país tem que 
começar a pensar no pós-troika de modo a inspi-
rar confiança aos investidores....

uGT-açOrEs ELEGE COmBaTE aO dEsEm-
prEGO na rEGiãO COmO priOridadE
O combate ao desemprego nos Açores é a priori-
dade da UGT da região, de acordo com as princi-
pais conclusões do Conselho Geral, que se reali-
zou no sábado, em Ponta Delgada...
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mADEirA JArDim: “tEmos AturADo
tuDo, BAstA DEstA PolítiCA PortuguEsA”
O presidente do Governo Regional da Madeira, 

Alberto joão jardim, diz que “chegou o mo-
mento de dizer basta destas políticas europeia e 
portuguesa”, defendendo ser altura de “ruptura.
“Temos aturado tudo! Mas chegou o momento de 

dizer basta! Basta desta política europeia! Basta des-
ta política portuguesa! Basta de a Madeira ser trata-
da desta maneira! É preciso mudar!”, declara Jardim 
num artigo de opinião hoje publicado no Jornal da 
Madeira com o título “Romper”.
O líder madeirense escreve que “nas circunstâncias 

presentes, de sistemas montados aos diversos esca-
lões, é preciso romper!”
“O caminho é outro. É de ruptura”, sustenta Jardim.
O governante regional insiste que “o caminho futu-

ro da Madeira implica uma maior, muito maior auto-

nomia política claramente definida em termos cons-
titucionais, a fim de o povo madeirense ter nas mãos 
os meios adequados para articular com sucesso o sal-
dar dos compromissos da Região Autónoma com um 
novo surto de crescimento económico”.
Jardim diz que “de uma vez por todas, a República 

Portuguesa, em relação à Madeira, se deixe de capri-
chos e prepotências colonialistas e, de acordo com 
a democracia comum à civilização ocidental, permi-
ta ao povo madeirense autodeterminar o rumo que 
pretende”. Mas o governante sublinha que o cenário 
“forçosamente não tem a ver com independência’”, 
argumentando que “passa por uma solução portugue-
sa que só não acontecerá se Lisboa não quiser e, na 
sua proverbial cegueira histórica e incompetência po-
lítica, com injustiças empurrar os madeirenses para 
outros caminhos”.

O presidente do executivo insular aponta ainda que 
“o que está a suceder na Europa é uma perfeita antí-
tese dos objectivos que nos trouxeram à União Euro-
peia”, referindo que este é um projecto que “assenta 
na coesão económica, social e territorial (coisa que a 
República Portuguesa também não pratica, violando 
o nosso [da Madeira] Estatuto Político-Administrati-
vo e até a própria Constituição, sempre que lhe inte-
ressa)”.
O também líder do PSD-Madeira considera serem 

necessárias “políticas diferentes na União Europeia 
que permitam Portugal encontrar as saídas adequa-
das que, com certeza, não são as actuais” e critica 
a “resistência” do que classifica de “ chusma que se 
opõe a qualquer mudança constitucional, na Europa 
ou no País”

Jardim volta a censurar a República, enunciando 
cinco aspectos, começando pela situação de não ter 
“investido um tostão” na Madeira, ter “recusado 
sempre a autonomia no seio da Pátria portuguesa” e 
ser “cúmplice” porque deixou “alimentar campanhas 
mentirosas contra a região (?) lançando assim, irres-
ponsavelmente, portugueses contra portugueses”.
Além disso, indica que a República “impôs garrotes 

financeiros, numa vergonhosa e antidemocrática ins-
trumentalização do Estado” e “um lote de dificulda-
des crescentes, cada vez mais insuportáveis”.
No documento, Alberto João Jardim, que é também 

presidente do Governo Regional da Madeira, refere 
que o PSD-M “tomou conhecimento pela comunica-
ção social de que o Governo da República Portugue-
sa teria pedido sugestões ao FMI sobre as reformas a 
introduzir no Estado”.

os novos nomEs DE onDE morA
Depois de o Governo ter aprovado no final do 

ano a lei da reorganização administrativa das 
freguesias, que extingue 1.165 freguesias, os espe-
cialistas questionam-se sobre a melhor forma de 
nomear as novas.
Para o historiador das paróquias João Marques, esta 

adaptação cria “muitos problemas do ponto de vista 
cultural” e, por isso, “cada concelho deveria, em pri-
meiro lugar, estudar o problema, deveriam ser ouvi-
das as forças do concelho mais representativas”.
“Primeiro, aqueles que têm alguma experiência do 

que é a administração local, depois, aqueles que têm 
também uma sensibilidade cultural e, por último, ou-
vir também um sociólogo e um historiador”, enume-
rou à agência Lusa.
Por sua vez, o professor catedrático da Universida-

de da Beira Interior José Ramos Pires Manso disse 
que considera que a melhor solução é a adoção de 
nomes conjuntos que incluam os nomes de todas as 
anteriores freguesias.
Já o professor da Faculdade de Letras da Univer-

sidade de Coimbra, Saul António Gomes, considera 
que “devem ser as populações a ter a responsabili-
dade da escolha do nome das autarquias que, como 
cidadãos, passam a integrar”.

PROTEsTOs POR TODO O PAís
O novo mapa prevê assim a existência de me-

nos 1.165 freguesias. De recordar que atualmente 
existem 4.259.
• Já decorreram manifestações por todo o País con-

tra a extinção de freguesias, nomeadamente em Lis-
boa, Odivelas, Óbidos, Coruche, Fão ou Coimbra.
• As juntas de freguesia do distrito de Évora promo-

vem também uma concentração, no dia 26 de janeiro 
às 14h, naquela cidade, contra a reorganização ad-
ministrativa do território. O protesto foi anunciado 
ontem pela delegada distrital da Associação Nacional 
de Freguesias (ANAFRE), Élia Mira.
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CuriosiDADEs
iDosA sAi Do

CAixão sEis DiAs DEPois
DE tEr siDo DADA Como mortA

A idosa chinesa foi encontrada imóvel na 
cama, duas semanas depois de se ter feri-
do na cabeça. Foi dada como morta, mas 
acordou cheia de fome, seis dias depois Li 
Xiufeng não saía de casa há duas semanas, 
na sequência de um acidente doméstico em 
que se magoou na cabeça. Uma vizinha 
resolveu ir visitá-la e encontrou a chinesa 
de 95 anos deitada na cama, sem respirar 
nem dar sinais de vida. Não conseguiram 

reanimá-la, foi declarada morta e, seguindo as tradições da 
província chinesa Guangxi, colocada num caixão para que 
os familares se despedissem. Qual não terá sido o espanto 
quando, um dia antes do enterro, o caixão estava vazio e, 
da senhora, nem sinais...
A idosa foi encontrada a cozinhar tranquilamente em 

casa, pois, de acordo com a própria, tinha dormido muito 
tempo e estava cheia de fome. Um hospital local explica o 
sucedido como sendo uma “morte artificial”, em que a pes-
soa não respira, mas o corpo continua em funcionamento.

o zoDíACo muDou. E
AgorA, quAl é o sEu signo?

BrAsilEirA quEr vEnDEr

virginDADE PArA AJuDAr

mãE DoEntE 
Quando ouviu falar no caso da compatriota Catarina Mi-

gliorini, cuja virgindade foi arrematada em leilão por 600 
mil euros, Rebecca Bernardo decidiu tentar a sua sorte. 
Mas há quem veja na ideia mais intenções de atrair a aten-
ção dos media do que um gesto de altruísmo.  
À CNN, Rebecca explica que tomou aquela decisão 

porque estava desesperada para conseguir ajudar a mãe, 
que, depois de um AVC, não se alimenta nem consegue 
levantar-se da cama sozinha. Quandi ouviu falar de Ca-
tarina Migliorini, a brasileira que viu a sua virgindade ser 
arrematada em leilão por 600 mil euros (embora o negócio 
ainda não tenha sido consumado), Rebecca Bernardo deci-
diu fazer o mesmo. A jovem garante que já tentou vários 
empregos, incluindo vender cosméticos e servir às meses, 
mas o dinheiro não chega. “Há uma altura em que tens de 
tomar decisões para conseguires o que queres. Tens de ser 
forte”, defende. Há cerca de um mês, usou a conta no You-
Tuve de uma amiga para publicar o vídeo com a sua oferta, 
que foi visto 3 mil vezes no primeiro dia. Até agora, a lici-
tação mais alta pela virgindade de Rebecca Bernardo terá 
sido de 70 mil reais, cerca de 26 mil euros. A mãe, falando 
com muita dificuldade, já deixou clara, no entanto, a sua 
opinião: “É errado, é errado. Ela devia procurar trabalho e 
não prostituir-se”. 

novo CEmitério Com imAgEns
Em DirEto PArA A intErnEt 

Um novo cemitério já inaugurado no Equador conta com 
uma inesperada forma de aproximar os familiares dos restos 
dos seus entes queridos. “Memorial Necrópole” é um novo 
cemitério vertical, de nove andares, ontem inaugurado numa 
área residencial e comercial da capital do Equador. O cemi-
tério vertical terá capacidade para abrigar as cinzas de até 
24 mil mortos, que permanecerão em urnas de 35 centíme-
tros cúbicos. Mas o que torna este novo cemitério verdadei-
ramente sui generis é ter um sistema de câmaras de vídeo, 
que visa permitir aos familiares verem a qualquer momento 
imagens das urnas com os seus entes queridos através da 
Internet. O cemitério pertence à empresa Memorial, que pre-
tende construir outros cemitérios verticais similares, um dos 
quais, na cidade equatoriana de Guayaquil, ficará localizado 
próximo de um estádio de futebol.

A notícia caiu como uma 
bomba entre os aficionados 
dos signos: Os astrónomos do 
Minnesota Planetarium Socie-
ty, nos EUA, redifiniram o ca-
lendário do zodíaco. Na práti-
ca, quer dizer que a maioria de 
nós pertence ao signo anterior 
ao que julgava.
Se para muitos esta alteração 

nada representa, para outros o 
assunto é mais “grave”: “Se o 
meu signo afinal é Balança, o 
que é que eu hei-de fazer à mi-
nha tatuagem de Escorpião”, 
lia-se ontem no Twitter, onde 
esta questão foi precisamente 
a mais comentada do dia de 
quinta-feira.
A confusão foi lançada por 

um artigo publicado no Min-
neapolis Star Tribune, que ex-

plicava que os antigos astróno-
mos da Babilónia basearam os 

signos na constelação na qual 
o Sol se encontrava no dia do 
nascimento. Só que, ao longo 
dos milénios, a força gravita-
cional da Lua terá feito a Ter-
ra oscilar no seu eixo, criando 
um salto de um mês no alinha-
mento das estrelas, lê-se na 
entrevista de um astrónomo do 
Minnesota Planetarium Socie-
ty ao Star Tribune.
Mas há mais: é que o artigo 

menciona também um 13º sig-
no, que ficaria entre Escorpião 
e Sagitário, mas que vários as-
trónomos têm desvalorizado, 
dizendo que se refere a uma 
13ª constelação (Ophiuchus), 
que teria sido posta de parte 
pelos babilónios, por quere-
rem apenas 12 signos.

Foi o assunto mais debatido na Internet ao longo da última semana: o calendário do zo-
díaco que conhecíamos até aqui está desfasado cerca de um mês. crises de identidade à 

parte, há quem tenha agora de repensar as tatuagens com a figura do signo a que julgava 
pertencer.

Para os curiosos, fica o calendário, 
segundo a nova perspetiva:

capricórnio: De 20 janeiro a 16 Fevereiro
Aquário: De 16 Fevereiro a 11 Março
Peixes: De 11 Março a 18 Abril
carneiro: De 18 Abril a 13 Maio
Touro: De 13 Maio a 21 junho
Gémeos: De 21 junho a 20 julho
caranguejo: De 20 julho a 10 Agosto
Leão: De 10 Agosto a 16 setembro
Virgem: De 16 setembro a 30 Outubro
balança: De 30 de Outubro a 23 Novembro
Escorpião: De 23 a 29 Novembro
serpentário (Ophiuchus): De 29 Novembro a 17 Dezembro
sagitário: De 17 Dezembro a 20 janeiro

A FunCionáriA PúBliCA quE
trABAlHou 100 DiAs Em 7 Anos
Não minto, veio no jor-

nal. Uma funcionária 
do Hospital de s. joão tra-
balhou 101 dias nos últimos 
7 anos. 
Como é que esta “assistente 

operacional” conseguiu tama-
nha proeza? 
Através de sucessivas baixas 

médicas. Entre 2005 e 2012, a 
senhora esteve 2211 dias com 
baixa médica. 
Estes 2211 dias de pausa fo-

ram intercalados, ora essa, por 
períodos de férias e por curtos 
períodos de trabalho. E ago-
ra reparem no pormenor: na 
maioria das vezes, estes “pe-
ríodos de trabalho” não supe-

raram as 24 horas. Ou seja, a 
senhora está de baixa, aparece 
um dia e volta à baixa no dia 
seguinte. 
Não, não é uma rábula dos 

Gatos Fedorentos, é um facto. 
Ora, só há aqui duas hipó-

teses: ou estamos perante al-
guém que merece já a pensão 
de invalidez, coitadinha, ou 
estamos perante alguém que 
está a gozar com a cara de toda 
a gente. 
Se a verdade recair sobre a 

segunda hipótese, estaremos 
perante um caso que eleva à 
comédia uma prática típica 
da pátria: as férias garantidas 
pelo atestado médico. E, nes-

te ponto, convém frisar que a 
fraude não será apenas da fun-
cionária, mas também do mé-
dico amiguinho. 
Há uns tempos, a Adminis-

tração suspeitava de fraude e 
pensava em apresentar uma 
queixa-crime contra a funcio-
nária. 
Queixa-crime? 
Por que razão a Administra-

ção do S. João não faz uma 
coisa mais simples, como, por 
exemplo, um processo de des-
pedimento? 
Ou será que os “direitos ad-

quiridos” também protegem 
uma pessoa que trabalha 100 
dias em 7 anos?
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tEso, mAs, Bonito

Assim vAi PortugAl
FAltA DE DEDiCAção E motivAção
É o próprio presidente do Hospital de São João do Porto,sr.

António Ferreira, que o afirma: podíamos dispensar 20% 
dos funcionários, se tivéssemos pessoas em dedicação ex-
clusiva, todas com horários de 40 horas por semana. Isto 
representaria uma redução de mais de mil trabalhadores. E 
acrescenta: se tivéssemos pessoas totalmente dedicadas e 
motivadas, poderiamos fazer mais do que o que fazemos. 
Este hospital emprega 5600 pessoas. Claro que despedir 
20% destes trabalhadores nesta altura, só contribuiria para o 
agravament da situação do desemprego, que atinge já níveis 
alarmantes. Por outro lado continuar a pagar pessoal não 
dedicado e desmotivado reenforça, a já mais que negativa 
impressão que os senhores da TROIKA têem da situação no 
nosso país via a vis custos e produção no sector público. Se 
aplicármos este exemplo  a todas as outras instituícões atra-
vés do país, não é preciso ir bem longe para compreender 
que são casos como estes que contribíram para a situação na 
qual nos  encontramos  e que se não houver coragem para os 
corrigir, apesar do impacto que vão causar, não haverá saída 
no horizonte.

quE línguA DEvo APrEnDEr 
PArA ArrAnJAr EmPrEgo?
O inglês e o portunhol não chegam. cada vez mais portu-

gueses se aventuram por idiomas que lhes abrem melhores 
perspetivas de carreira - mesmo que isso signifique emi-
grar. Mas em que línguas devemos apostar?
O receio de Gonçalo Gomes, 30 anos, logo se transformou 

numa dolorosa certeza, a cada novo currículo enviado e inva-
riavelmente ignorado. Para piorar a situação, também a sua 
mulher, Marta, enfermeira, de 25 anos, não conseguia mais do 
que uns trabalhos precários e a meio tempo, numa clínica ou 
noutra”. Começámos a pensar na nossa filha, que tem agora 4 
anos, e no nível de vida que lhe conseguiremos dar nos próxi-
mos dez anos”, recorda Gonçalo. “Decidimos abrir os nossos 
horizontes e enviar currículos para o estrangeiro. E, em junho, 
tivemos excelente feedback de empresas alemãs. O único pro-
blema é que exigiam que soubéssemos falar a língua”. Em se-
tembro, Gonçalo e Marta entraram para um curso intensivo na 
DUAL, da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemão, em 
Lisboa. Em menos de três meses, a quatro horas por dia, cinco 
dias por semana, tiraram o certificado que comprovava o domí-
nio aceitável da língua germânica. E não se pense que o casal 
corre o risco de se separar: a empresa com que Gonçalo tem 
mantido contactos está de tal forma interessada em contar com 
a sua experiência que lhe dará até a possibilidade de escolher 
entre várias sucursais, presentes nas maiores cidades alemãs. 
Isto para não falar dos salários - dizer que vão ganhar o dobro 
do que poderiam esperar em Portugal seria pecar por defeito. A 
filha de Gonçalo e Marta, que emigrará com os pais, crescerá 
com menos sol e menos praia, mas terá uma vida bem mais 
confortável”. Nada disto significa que o inglês está a perder im-
portância. Ser fluente na língua universal, no entanto, não dife-
rencia um candidato dos outros. Além disso, na maior parte das 
profissões é obrigatório dominar o idioma do país - ninguém 
imagina, por exemplo, um médico ou um professor do ensino 
básico a trabalhar em hospitais ou escolas públicas de Portugal 
sem saber uma palavra de português. Hoje, a mais-valia está 
noutras línguas. Quais? Depende do que se quer. Pouco mais há 
a dizer. Bravo Gonçalo e Marta, viver num país com bastante 
sol é idealmente muito bom, só que deitado ao Sol, com a bar-
riga vazia torna-se menos interessante. Este casal, nos tempos 
de hoje, é um exemplo a seguir. Para que serve queixar-se do 
governo, da troika, ou do Presidente da República. Nenhum 
destes senhores são afetados pela crise, portanto a única manei-
ra de lhes fazer compreender que há vida e futuro fora de Portu-
gal, é pegar nas nossas forças, na nossa boa vontade e sobretu-
do no desejo de dar aos nossos descendentes um futuro melhor, 
e ir viver e trabalhar para onde vai ser apreciado ao seu justo 
valor. A outra observação vai para o facto que eu desconhecia a 
língua “portunhol”. Quem tiver uma ideia do que se trata e para 
que serve, seria favor contactar a redacção.

Artigos desta página são comentados por Tony saragoça

DirEção DA EntiDADE quE gErE A
nEt Em PortugAl DEmitiu-sE Em BloCo
Os cinco membros do con-

selho Executivo da Fundação 
para a Computação Científi-
ca Nacional (FccN) acabam 
de apresentar a sua demissão 
junto da Fundação para a 
ciência e Tecnologia (FcT).
Pedro Veiga, atual presidente 

da FCCN, confirmou a demis-
são em bloco: «Não acredita-
mos que a integração da FCCN 
na FCT vá funcionar. E já tínha-
mos informado o ministro da 
Educação e da Ciência sobre a 
nossa posição».
A integração da FCCN na FCT 

foi decretada pelo Governo no 
último dia de 2012. Num e-
-mail enviado para a redação 
da Exame Informática, o líder 
demissionário da FCCN, refere 
que «o Conselho Executivo da 
FCCN concluiu que as atuais 
circunstâncias o impedem de 
exercer adequadamente o seu 
mandato» e reitera que os cin-
co membros que compunham a 
direção da entidade que gere os 

domínios .pt e as redes informá-
ticas das universidades receiam 
que a integração na FCT acabe 
por degradar «as funções que 
a FCCN vem, desde há muitos 
anos, a cumprir com reconheci-
da eficiência, eficácia e sentido 
de serviço público».
O Conselho Executivo da 

FCCN recorda ainda que a in-
tegração na FCT é «altamente 
penalizante» para os profis-
sionais da FCCN, cujos salá-
rios passam a ser regidos pelos 
mesmos princípios da Admi-
nistração Pública, podendo ser 
sujeitos a cortes e congelamen-
tos. Bom,até que enfim que o 
“gato sai do saco”. Depois in-
vocar eficiência,eficácia e senti-
do de serviço público, bla, bla, 
bem conhecido, eis que o outro 
lado da medalha (integração 
altamente penalizante) como 
por exemplo terem os salários 
regidos pelos mesmos princí-
pios que os da Administração 
Pública,com a sombra de cortes 

e congelamentos a pairar sobre 
eles.
Acho perfeitamente justificado 

a demissão destes senhores.Não 
gostam...vão se embora ,não há 
chantagem,manifestações,grev
es,nada.Assim abrem a porta a 
novos candidatos,provávemente 
ainda mais eficaces e eficientes, 
pois com a falta de emprego 
actual,oportunidades destas não 
se podem desperdiçar.
Para mim, que fui habituado a 

dar o meu pleno suporte e uma 
attitude positiva, aos novos de-
safios e fazer os comentários só 
depois de ter experimentado, 
acho bastante arrogante a atitude 
destes sehores,pois, declararam: 
“Não acreditamos que esta inte-
gração vá funcionar”. E porque 
não? Como podem saber,antes 
de porem as mãos á obra 
Tipica mentalidade de profis-

sionais que pensam tudo saber e 
que ao lado deles os outros são 
duma “classe inferior “

O Estado teve opção de com-
pra de uma praia privada no 
concelho de silves, no Algar-
ve, mas não a exerceu devido 
à falta de verbas disponíveis 
e ao curto prazo que tinha 
para o efeito, segundo a tu-
tela.
Em causa está um terreno 

de cerca de três quilómetros 
situado junto à Praia dos Pes-
cadores, em Armação de Pêra, 
que pertence desde 1913 a 
uma família e que agora terá 
sido comprada pelo Grupo 
Vila Vita, proprietário de uma 
unidade hoteleira em Porches, 
também em Silves, por cer-
ca de 200 mil euros, segundo 
notícias de vários órgãos de 
comunicação”. O terreno em 
causa é propriedade privada, 
tendo a mesma sido reconhe-
cida através de auto de demar-
cação de 1913. O Estado teve 
conhecimento do interesse de 
aquisição para, ao abrigo do 
previsto na lei, poder exercer o 
direito de preferência na aqui-
sição do mesmo”, reconheceu 
o Ministério da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do Orde-
namento do Território.
Amigos,aqui está a realidade 

dos tempos em que vivemos.
Afinal de contas,quando há um 
ano o sr.Presidente da Republi-
ca deu a conhecer ao mundo in-
teiro a sua preocupação quanto 

á reforma que lhes seria paga 
uma vez a sua carreia politica 
terminada, se bem me lembro 
ele declarou que “nem sabia 
como iria sobreviver” com 
uma pensão tão ridiculamente 
miserável, era verdade, agora 
não deixa lugar para dúvidas.
Duzentos mil euros, era tudo 

o que o Ministro precisava 
para comprar uma praia priva-
da no Algarve. Mas, não só o 
mealheiro estava vazio, como 
a banca não julgou suficientes 
as garantias para um emprésti-
mo.
E lá se foi o sonho de ver os 

nossos politicos gozarem de 
férias, altamente merecidas, 
numa praia privada, com to-
dos os serviços, previlégios e 
beneficios dignos deste tipo de 
clientela. Vila Nova de Poia-
res aposta na criação de cabras 
para “melhor qualidade” da 
chanfana -  A Câmara de Vila 
Nova de Poiares, onde começa 
hoje a Semana da Chanfana, 
vai promover a criação de ca-
bras em terras que a Câmara 
comprou para garantir “uma 
melhor qualidade” desta igua-
ria tradicional.
Nos últimos anos, a Câmara 

Municipal adquiriu “várias de-
zenas de hectares de terreno”, 
que será vedado e onde serão 
criados caprinos ainda este 
ano, anunciou o presidente da 

autarquia, Jaime Soares.
“Vamos semear pastos e reto-

mar a criação da cabra serrana, 
para fazermos uma chanfana 
que será muito melhor”, dis-
se, questionado pela agência 
Lusa, na quarta-feira à noite, 
num encontro com jornalistas 
para apresentar o programa da 
Semana da Chanfana.
E esta? Como projeto inova-

dor, acho que o presidente da 
Câmara de Vila Nova de Poia-
res, não tem absolutamente 
nada a invejar a um defunto 
Steve Jobbs, Bill Gates ou ain-
da um Graham Bell.
Próxima etapa comprar terre-

nos em todos os grandes países 
industrializados,para aí con-
tinuar a promoção da criação 
destas mundialmente famosas 
cabras, seguido da compra de 
milhares de restaurantes ambu-
lantes para que a nossa “chafa-
na” seja servida,fria ou quente, 
em todos os cantos de ruas, 
através do globo.
Se bem me lembro foi aqui 

em Montreal que recentemente 
vários empresários ligados ao 
sector da alimentação, fizeral 
oficialmente  pedidos a Câma-
ra de Montreal para poderem 
vender comida rápida nas vá-
rias ruas de Montreal. Eles lá 
sabiam porquê...
Com isto me vou.
boa semana a todos.
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BEm-EstAr

Um estudo realizado na 
Universidade de Glas-

gow revelou que fazer exer-
cício físico antes de comer de 
manhã permite perder aque-
les quilos a mais de forma 
mais fácil.
O estudo realizado pelo Dr. 

Jason Gill, da Universidade de 
Glasgow, na Escócia, demons-
trou que praticar exercício físi-
co antes de tomar o pequeno-
-almoço acelera a perda de 
peso porque o corpo é forçado 
a apoiar-se nas reservas de ener-
gia (gordura) que tem. O estudo 
baseou-se numa amostra de dez 
homens que fizeram três visitas 
ao laboratório do Dr. Jason Gill. 
Na primeira visita, os homens 
não realizaram exercício, na se-
gunda fizeram uma caminhada 

de uma hora em passo acelera-
do e, da terceira vez, efetuaram 
uma caminhada depois do pe-
queno-almoço. Aqueles que fi-
zeram exercício perderam mais 
gordura do que aqueles que não 
fizeram nada e aqueles que se  
exercitaram antes do pequeno-
-almoço queimaram 33% mais 
gordura que aqueles que só fize-
ram exercício depois de come-
rem. Os testes revelaram tam-
bém que os níveis de gordura 
no sangue diminuiram no caso 
dos que fizeram exercício antes 
do pequeno-almoço. Segundo 
o  Dr. Gill, o ser humano pode 
praticar atividades mais pesadas 
do que caminhadas em passo 
acelerado porque o corpo tem 
reservas suficientes para aguen-
tar entre 90 minutos a 2 horas de 

exercício. Para quem acha que 
não aguenta o exercício sem co-
mer primeiro, o Dr. Gill diz que 

fazer exercício é o mais impor-
tante e vai haver benefícios de 
qualquer modo, só que comer 
apenas depois do exercícioa-
juda a que os benefícios sejam 
visíveis mais rapidamente.

receitA dA semAnA

colaborador
Especial Frank Rocha

ExErCíCio AntEs Do PEquEno-
-Almoço AJuDA A PErDEr PEso

1221 RENÉ-LÉVESQUE 

OESTE

514-879-1221
 WWW.1221STEAKHOUSE.COM

CiClo mEnstruAl
inFluEnCiA o Consumismo
No período fértil, a mulher 

fica mais propensa a se ren-
der às compras.
Entre uma menstruação e 

outra, há um período bastante 

fértil - do oitavo ao 15º dia do 
ciclo. No Canadá, pesquisado-
res da Universidade Concordia 
observaram que esse momento 
também alavanca a vontade 

de adquirir roupas. “Do pon-
to de vista evolutivo, faz sen-
tido. Nessa fase, as mulheres 
querem ficar bem atraentes 
para chamar a atenção do sexo 
oposto”, analisa Alexandre 
Saadeh, psiquiatra da Pontifí-
cia Universidade Católica de 
São Paulo. 
Embora seja só uma teoria, 

é possível que esse impulso 
deflagre, em situações raras, a 
compulsão por compras.

carrinho do mercado cheio
Do 16º ao 28º dia, o desejo 

feminino se volta para alimen-
tos engordativos. “Isso seria 
inclusive um jeito de buscar 
ânimo em uma época em que 
o humor tende a ser natural-
mente pior”, diz Alexandre 
Saadeh.

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.

REsULTADO
PRA QUEM
ANUNCIA

Puré de batata
INGREDIENTEs
2 kg. de batata 
Youkon gold (amarela)
10 dentes de alho
200 ml. de azeite
60 gr. de manteiga
100 gr. de queijo ralado
150 ml. de leite 3.25
3 gemas
Sal e pimenta branca

PREPARAÇÃO
Cozer as batatas cortadas em cubos em banho-maria.
Alourar os dentes de alho no azeite em lume brando.
Ferver o leite com a manteiga.
Passar as batatas  e o alho no passe-vite e adicionar o leite 
e a manteiga.
Temperar com sal e pimenta a gosto.

Pode juntar 3 gemas, o queijo ralado e depois levar ao 
forno a alourar.



A Voz de PortugAl  |  16 de jAneiro de 2013  |  P. 9

viDA AtivA
bebé do Ano 2011 e 2012

jacob Leandro Medeiros
Nasceu: 14 de outubro 2012

Mãe: Natalie De Ponte | Pai: Gary Medeiros

bebé do Ano 2011 e 2012

Michael Anthony 
Nasceu: 9 de novembro de 2012 

Mãe: Paula Medeiros | Pai: cristiano carreiro

irinA sHAYk AComPAnHA CristiAno ronAlDo à BolA DE ouro 2012

Na gala de entrega dos prémios bola de Ouro, o futebolista português, cristiano Ronaldo, 
fez-se acompanhar pela namorada, a manequim Irina shayk. cristiano Ronaldo é um 

dos candidatos a receber os prémios bola de Ouro da FIFA de 2012, mas a namorada, Irina 
shayk, também não passou despercebida. O casal, muito elegante, entrou junto no recinto 
da  gala, ambos vestidos de preto.

ExPrEsso CElEBrA 40 Anos
No âmbito das comemora-

ções do seu 40.º aniver-
sário, o jornal Expresso or-
ganizou um grande concerto 
no Centro Cultural de Belém, 
onde reuniu grandes nomes 
da música portuguesa, o que 
permitiu passar em revista al-
gumas das canções que mar-
caram as últimas quatro déca-
das do nosso país. 
“Foi uma noite muito es-

pecial. É muito agradável, é 
uma sensação de recompensa 
e estímulo estar a celebrar os 
40 anos do Expresso. 
Contudo, a vida não pára 

aqui, aos 40, a ideia é andar 
para a frente, gosto de cele-
brar o passado a olhar para o 
futuro. 
É um jornal que se tornou 

uma referência pela sua quali-

dade e independência do pro-
jeto editorial. 

Naturalmente que estou mui-
to orgulhoso”, disse Francisco 

Pinto Balsemão, pre sidente 
do grupo Impresa e fundador 

do jornal.

golDEn gloBE AwArDs: ADElE 
gAnHA gloBo PArA mElHor músiCA
Desde que teve o seu pri-

meiro filho, em outubro 
passado, que Adele não apa-
recia num evento público. 
Agora, a cantora regressou 
em grande, ao arrecadar o 
galardão de Melhor Música 
com skyfall, tema do último 
james bond, 007 – Operação 
skyfall.
A cantora britânica esteve 

na gala 70.ª edição de entre-
ga dos Golden Globe Awards, 
que teve lugar no Beverly Hil-
ton Hotel e mostrou-se feliz e 
surpreendida com o prémio. 
“Oh meu Deus! Não estava 

à espera disto! Obrigada por 
me deixarem fazer parte desta 
noite. É muito estranho estar 
aqui. Este prémio é para o meu 
namorado por me convencer a 
fazer isto e para o meu querido 
filho”, disse Adele.
Adele chegou a Los Angeles 

na passada quinta-feira, dia 11 
de janeiro, e foi fotografada à 
chegada do aeroporto com o 
bebé ao colo. Na sexta-feira, 
esteve em West Hollywood 
a fazer compras para o filho, 
fruto da relação com Simon 
Konecki, numa loja de luxo.

Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as fo-
tografias dos bebés nascidos em 2011 e 2012. As fotos 
devem ser enviadas, acompanhadas dos respectivos 
nomes, datas de nascimento, nomes dos pais para: 

concurso bebé, A Voz de Portugal 
4231 boul. st-Laurent, Mtl, qc, H2W 1Z4 
ou por E-Mail: red@avozdeportugal.com
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CróniCAs

Dra. Maria da conceição brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

BAtEstE à PortA…
Ponto 1 - O Orçamento de 

Estado para 2013 é de uma 
dureza para os cidadãos Por-
tugueses como até hoje nun-
ca tinha acontecido. Tanto 
aqueles que se encontram no 
activo como os pensionistas 
e reformados são apanhados 
numa rede de cortes de salá-
rios e pensões nunca vista.
O Presidente da República 

promulgou o OE, embora o 
tenha enviado para o Tribunal 

Constitucional para fiscaliza-
ção sucessiva. Esqueceu-se, 
porém, de pedir essa mesma 
fiscalização com carácter de 
urgência. O Partido Socialista 
bem como os Partidos polí-
ticos mais à esquerda tam-
bém pediram a fiscalização 
da constitucionalidade deste 
Orçamento de 2013 que tanto 
agrava a vida dos homens e 
mulheres deste País.
Que poderemos esperar de 

tudo isto? O mesmo que acon-
teceu no último ano em que, 
apesar da falta de equidade nos 
cortes entre público e privado, 
nada foi feito para corrigir tal 
desigualdade? O que sabemos 
é que o OE se encontra em vi-
gor. Os cortes nos salários e 
pensões estarão aí em Janeiro 
ou Fevereiro. Quem poderá 
conservar as suas casas, pagar 
as contas, continuar a educar 
os seus filhos? Que pensio-
nistas terão possibilidade de 

comprar os medicamentos que 
lhes prolonguem a vida? Que 
crianças terão direito a refei-
ções condignas?
Vimos com atenção durante 

a quadra Natalícia a multi-
plicação da sopa dos pobres. 
Não houve telejornal que não 
a mostrasse. Por todo o País 
gente envergonhada sentou-
-se em mesas comunitárias por 
não ter em casa o “pão nosso 
de cada dia”. 

Afinal, que Portugal é este 
que começo a desconhecer? 
Construíram-se estradas sem 

fim, Estádios de futebol por 
todo o lado, uma Expo 98 
que engoliu fortunas. Deu-
-se dinheiro dos contribuintes 
a Bancos falidos pela mão de 
homens corruptos que ainda 
nem foram julgados. Julgámo-
-nos ricos e sentámo-nos sobre 
nobrezas enganadoras. Caí-
mos em pobreza profunda sem 
fim à vista.
Enquanto continuamos a en-

tregar a Bancos como o Banif 
o dinheiro de que tanto preci-
samos para recuperar o País, 
as pequenas e médias empre-
sas caem uma a uma por falta 
de uma mão que as ajude. O 
desemprego é assustador. Já 
alguém com responsabilidades 
parou para pensar no horror 
que é um homem trabalhador 
chegar à sua casa de família 
após ser despedido? Olhar para 

a mulher e os filhos e dizer: - a 
partir de agora nada tenho para 
prover às nossas necessidades. 
Tenho a sensação que quem 

nos governa não vive no mes-
mo espaço que nós, cidadãos 
de chão e de vida sofrida. Es-
tão noutro lugar, em palácios 
de ouro e paredes blindadas 
onde não chega a voz do povo. 
Olham para nós de um lugar 
longínquo e nem sabem quem 
somos. Como um médico que 
vê um homem a morrer e pas-
sa ao largo. Assim esta gente 
que tivemos a pouca sorte de 
ter à frente da governação num 
tempo tão difícil.
Tempos difíceis exigem pes-

soas de inteligência profunda e 
coração bondoso. Jamais seres 
egoístas e de tão fraco pensa-
mento.
Ponto 2 - Sonhei. Batias à 

porta há tanto tempo silencio-
sa de ti. Entravas com os bra-
ços cheios de ternura e o olhar 
pleno de amor. Sonhei. Re-
gressavas de um país encan-
tado onde tudo era possível. 
Ninguém partia para sempre. 
Ninguém ficava vazio de tudo. 
Aconcheguei-me para agarrar 
o momento precioso da dádiva 
que me era entregue. Cobri de 
pétalas de rosa a colcha bran-
ca onde abraçados permane-
cemos em silêncio. O mundo 
quis parar. O teu mundo de 
magia que trazias até à nossa 
casa. Não eram necessárias 
palavras para nos compreen-
dermos. As nossas mãos bas-
tavam-nos pois eram sábias de 
encontros antigos e momen-
tos inesquecíveis. Os nossos 
corações eram puros como a 
madrugada nascente. A vida 
parou porque assim o desejá-
mos. Num tempo sem tempo 
como aquele que me ofertaste 
era possível parar os relógios, 
as ampulhetas, os medidores 
de princípios e de fins. Sonhei. 
Estive abraçada a ti silencio-
samente como noiva enver-
gonhada em noite de núpcias. 
Cobriste-me de fortes laços in-
visíveis a mentes alheias e in-
crédulas. Fortaleceste a minha 
fraqueza de mulher só há mais 
de um ano. Anoiteceu. Ador-
meci nos teus braços. Não 
senti a porta fechar-se. Acor-
dei e olhei o teu lado da cama. 
Não estavas lá. Compreendi. 
Ajoelhei e rezei a agradecer. 
Lágrimas quentes de saudade 
desceram pelo meu rosto. Eras 
tu, mas já não eras tu.

um mEDiAno nAtAl E um
Ano novo CHEio DE

moDErADA FEliCiDADE
Ricardo Araújo Pereira

cavaco tem sentido de responsabilidade na altura de 
formular votos de ano novo. Não deseja um bom 

ano, deseja um ano tão bom quanto possível. Era o que 
faltava que o nosso povo, depois de ter passado anos 
a viver acima das suas possibilidades - segundo dizem 
pessoas que vivem, em geral, bastante bem -, ainda ti-
vesse um ano novo melhor do que é possível

Eu gosto muito do Natal, pois ele dá-nos o leite e a pele 
para fazer sapatos.

Peço desculpa, entusiasmei-me com o ambiente de men-
sagens natalícias pueris e baralhei duas redacções que es-
tava a preparar. É possível que a mensagem de Natal do 
Presidente da República tenha exercido sobre mim uma 
influência muito nociva. 

Não sei se o leitor teve a oportunidade de ver o vídeo. 
Está o casal de Cavacos em frente à árvore de Natal, e diz 
ele: “O Natal é um momento especial para todos. Ninguém 
fica indiferente ao Natal.” Depois, vê-se que deseja acres-
centar que gosta muito do Natal, pois ele dá-nos o leite e a 
pele para fazer sapatos, mas retrai-se. 

Continua a dizer coisas sobre a família, os que mais so-
frem e a partilha fraterna. Enquanto isso, ela vai concor-
dando com a cabeça. A seguir, trocam. 

Enquanto ela diz coisas sobre a família, os que mais so-
frem e a partilha fraterna, ele concorda com a cabeça. No 
fim, partilham fraternalmente os votos: ela deseja a todos 
um Feliz Natal, ele deseja-nos um ano de 2013 “tão bom 
quanto possível”. Este momento é bastante comovente, por 
ser verdadeiramente original.

A esmagadora maioria das pessoas costuma desejar “bom 
ano”. Cavaco tem sentido de responsabilidade na altura de 
formular votos de ano novo. 

Não deseja um bom ano, deseja um ano tão bom quanto 
possível. 

Era o que faltava que o nosso povo, depois de ter passado 
anos a viver acima das suas possibilidades segundo dizem 
pessoas que vivem, em geral, bastante bem, ainda tivesse 
um ano novo melhor do que é possível. Cavaco não pactua 
com excessos de felicidade.

Quando se pensava que estava tudo visto no âmbito dos 
votos de boas festas, o primeiro-ministro e o Governo fo-
ram ao Palácio de Belém cumprimentar o Presidente. To-
das as cartas de amor são ridículas, mas não tanto como as 
saudações natalícias entre altos dignitários do Estado. 

A convivência da retórica política com o discurso nor-
malmente associado ao Natal produz um efeito que só a 
caridade natalícia impediria de considerar caricato. Uma 
coisa é desejar “boas festas”. 

Outra é desejar “boas festas num quadro alargado de coo-
peração institucional dos organismos políticos e democrá-
ticos”. 

Pessoalmente, achei a troca de palavras fraterno-po-
líticas bastante engraçada. Mas apenas tão engraçada 
quanto possível. Não gostaria de ultrapassar os limites 
do possível, também na comicidade. Há que cortar um 
bocadinho em tudo.
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As CurvAs E ContrA-CurvAs Do Ps

como usa dizer-se, o Ps é de partir o coco. Ten-
do uma objetiva razão em praticamente tudo 

o que vem dizendo, chegado o momento crucial, o 
Ps de seguro recusa pedir o que a lógica e o amor 
pátrio impõem: eleições antecipadas, para mais 
perante os resultados de sucessivas sondagens e 
quanto se conhece das convivências correntes. In-
dubitavelmente, os portugueses estão pelas pontas 
dos maiores cabelos com este Governo de Pedro 
Passos coelho. Foram completamente enganados, 
embora por culpa própria, e sabem que terão um 
futuro de incerteza e de pobreza. Tudo passou a 
poder acontecer e a qualquer momento. Não estão 
assustados, como há dias disse joão bosco Mota 
Amaral, eles estão, isso sim, apavorados.
Espantosamente, como pude já referir num outro 

escrito, António José Seguro só à última da hora assi-
nou o requerimento apresentado pelos deputados do 
PS ao Tribunal Constitucional. O tempo foi passando 
e Seguro foi esperando pela decisão do Presidente 
Cavaco Silva. Já pelo final de tudo, perante a posição 
assumida pelo Presidente Cavaco Silva, o PS não foi 
mais longe, com António José Seguro a ser o último, 
ou um dos últimos, a assinar o referido requerimento.
Mas o PS, paulatinamente, está a dar sucessivas 

mostras de não querer o poder por nada deste Mundo. 
Basta olhar, por exemplo, as posições assumidas por 
João Soares e por Francisco Assis, ambos contrários 
ao recurso para o Tribunal Constitucional. Ou seja: 
havendo objetivas inconstitucionalidades, tal como 
já apontara o Tribunal Constitucional no passado Or-
çamento de Estado, João Soares e Francisco Assis – 
e Seguro, mas no ano passado –, preferem deixá-las 
passar, assim castigando, por via inconstitucional, a 
dignidade da vida dos portugueses.
O próprio José Pacheco Pereira, no seu artigo no 

Público, A deriva antidemocrática a favor de um 
Governo “sem entraves”, mostrou claramente que 
o atual Governo pretende governar sem limites, no-
meadamente constitucionais. Ou seja: o Governo de 
Pedro Passos Coelho, na prática, pretende fazer tábua 
rasa da Constituição da República. A tudo isto, João 
Soares e Francisco Assis respondem: tratem o tema 
ao nível parlamentar!
Mas temos agora a tal comissão proposta pela atual 

maioria. Trata-se, obviamente, de uma armadilha, de 
molde a poder dizer mais tarde que o PS concordou 
com o que lá foi exposto por essa mesma maioria. 
E, de facto, para que serivirá uma comissão sem po-
der decisório, como ontem defendeu Marcelo? Pois, 
serve para poder apagar o caráter de isolamento do 
Governo perante os portugueses e assacar ao PS de 
Seguro uma responsabilidade partilhada nas indica-
ções dadas pela tal comissão. E o que irá fazer o PS 
de Seguro, com elevada probabilidade? Ah, pois lá 
irá a reboque da atual maioria! Via uma apostinha?

Depois, Marcelo Rebelo de Sousa também abordou 
o tal problema, corretamente levantado por António 
José Seguro, da legitimidade deste Governo de Pedro 
Passos Coelho para operar o contrário de tudo quanto 
prometeu durante a campanha eleitoral. Ora, o que foi 
que disse Marcelo? Bom, que o Governo tem toda a 
liberdade jurídica. Mas, como Adriano Moreira tam-
bém já tinha abordado o tema, embora de um modo 
tímido, lá nos veio Marcelo salientar que, em matéria 
de legitimidade política, esta está um pouco diminuí-
da. Claro está que ela simplesmente não existe.
Marcelo dá aqui o dito por não dito neste domínio 

da legitimidade, se nos recordarmos do caso do curso 
de Miguel Relvas: tudo estaria legal mas, do ponto de 
vista ético, a situação não era correta. E a verdade é 
que foi esta vertente do problema que fez depois mo-
ver as autoridades. E o mesmo se passa com o caso 
da legitimidade do Governo para destruir a Consti-
tuição de 1976, na prática. Poderá ter legitimidade 
jurídica, mas não política.
De molde que surge a questão: que fazer, mormente 

por parte do PS de Seguro? Bom, desde logo, não 
embarcar na armadilha da comissão, e, depois, exigir 
eleições antecipadas, por aí medindo a legitimidade 
política destas propostas da atual maioria. Mas vai o 
PS de Seguro ser consequente com estas evidências, 
ou antes continuar a protestar e a acusar, e com razão, 
mas deixando que o combóio da desgraça prossiga?
Muito interessante e significativa foi a pergunta de 

Henrique Garcia a Ângelo Correia, na TVI 24: e o 
que acha deste silêncio da Igreja Católica? Foi, para 
mim, uma completamente inesperada pergunta, por-
que a mesma foge completamente ao nosso mau e 
cínico jornalismo de hoje, com uma cada dia mais 
ampla escovadela à Igreja Católica e aos seus bispos.
Mas a resposta de Ângelo Correia foi muito interes-

sante, tornando-se ainda mais para que tenha passado 
pelo antigo Liceu D. João de Castro e esteja a par da 
nossa História Política. Bom, Ângelo expôs-se como 
um católico, que até já foi praticante, hoje não, mas 
que se sente cada vez mais puxado pelo fenómeno 
religioso. E que talvez venha a regressar ao redil.
Num ápice, ocorreu-me a célebre obra de Roger 

Martin Dugard, O DRAMA DE JOÃO BARROIS, 
que criou, no seu tempo, um espaço de grande po-
lémica, hoje completamente alisado pelo desenvol-
vimento da Psicologia. Mas não deixei de reparar 
naquela expressão de Ângelo Correia, sobre que vê o 
efeito da religião como um bálsamo, ao menos para 
si.
Mas também aqui recordei os momentos finais de 

certo Prós e Contras, em que estiveram, entre outros, 
o então reitor da Universidade de Lisboa, José Ba-
rata-Moura, memboro do Comité Central do PCP e 
professor catedrático de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, o cardeal Policarpo e a falecida Maria José 
Nogueira Pinto. Já pelo final, perante o que referira 
antes Maria José, Barata-Moura aproveitou: ah, mas 
o que a senhora está a dizer é que isso é um opiáceo! 
Opiáceo a que Ângelo Correia chamou agora bálsa-
mo.

Depois, e como se tornou agora moda, Ângelo Cor-
reia lá referiu o enorme atual papel da Igreja Ca-
tólica, sendo, porém, certo que, em face daquelas 
prostitutas de Viseu e do que no-lo contaram na SIC, 
minutos antes da uma da tarde, ninguém da área da 
Igreja Católica parece ter resposta, e que as famílias 
no desemprego estão a tirar os pais dos lares para po-
derem ter dinheiro para sobreviver. Então e as IPSS? 
Que é feito delas? E Manuel Lemos? O que tem ele a 
dizer de tudo isto?
Logo depois, as palavras de Ângelo Correia sobre 

José Manuel Durão Barroso. Bom, foram, sem dúvi-
da, muito acertadas, mas revestiram um aspeto com 
duas características: foram completamente inusuais 
e deverão, com toda a certeza, vir a ser reutilizadas 
no fututo. Ora, porquê uma tal realidade tão inusual 
e inesperada? Pois, a minha opinião é simples: trata-
-se de ajudar a candidatura presidencial de Marcelo 
Rebelo de Sousa. E isto porque uma das possibili-
dades será que José Manuel Durão Barroso venha a 
candidatar-se ao cargo de Presidente da República. 
De resto, em termos de projecção política, interna ou 
internacional, a posição de Barroso está muito acima 
da de Marcelo. Simplesmente, depois do que pôde já 
ver-se com a eleição de Aníbal Cavaco Silva, voltar a 
eleger o candidato apoiado pela direita seria atestar o 
suicídio histórico da III República.
Por fim, um dado claramente objetivo, mormente na 

sequência das pressões exercidas por Paulo Núncio 
sobre o Tribunal Constitucional e do recurso a uma 
entidade estrangeira – o FMI – para pressionar uma 
mudança constitucional na prática, destruindo, por 
via de interpretações enviesadas, a própria Constitui-
ção da República. Ou seja: está claramente em causa 
o regular funcionamento das nossas instituições de-
mocráticas. Mas não estará o PS também interessado 
nestac trajetória, mas a ser feita sem ser por si, de 
molde a poder mais tarde apontar o dedo a terceiros? 
É o que parece, porque se tudo está – e está! – tão 
mau, porquê continuar à espera do desastre final?

Hélio bernardo Lopes
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26 SUCURSAIS NA REGIÃO DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal • Rosemont • Villeray

Já há muito tempo que 
pensava nisso...

Então é agora o bom momento de mudar fi sionomia “look”!

de discontos

50% 70%
a

sobre a metade das armações na loja,
incluindo as grandes marcas!*
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*Esta oferta é válida por um tempo limitado sobre uma seleção de armações e é aplicada na compra de óculos completos incluindo as lentes oftálmicas com tratamento resistente aos riscos. Não pode ser adicionado a qualquer outro desconto ou promoção. Armação a título 
indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

  

ÚLTIMA OPORTUNIDADE ! 
Esta oferta termina a 26 de janeiro de 2013.

o nAtAl DEvE sEr toDo o Ano

Mark Marques

Na data em que escrevo esta crónica, já nin-
guém se cruza na rua e diz: “bom Natal ou 

bom ano”.
De 8 de dezembro (dia das montras) a 6 de janeiro 

(dia de reis) as pessoas ficam “embebidas” no cha-
mado “Espirito Natalício”.
É nesta época que vemos pessoas e almas caridosas, 

e que tudo se torna bonito e maravilhoso.
Pois... 
Não tenho nada contra esse espirito natalício ou o 

Natal, que fique bem claro... O Natal é visto por mui-
tos como uma época de esperança, mas uma esperan-
ça que deve ser concreta e real. As pessoas estão cada 
vez mais desacreditadas num mundo melhor, em dias  
melhores e na vida melhor. Nesta época não faltam 
organizações partidárias, associações de âmbito so-
cial a promoverem as boas ações, e o dar de si ao 
próximo. Felicito-os por isso sem dúvida.
A comunicação social colabora repetindo incessan-

temente todos os anos o mesmo formato de mensa-
gens programas e mensagens natalícias, o que invade 
as nossas casas, pela televisão, rádio e jornais, não 
faltando a nossa caixa do correio “atulhada” com 
panfletos comerciais em que tudo está em promoção.
Como já disse, nada tenho contra esta época do ano, 

mas se pensarmos que um individuo “sem abrigo” 
que na noite de Natal “serve” ou é protagonista para 
fazer uma reportagem televisiva de uma organização 
ou grupo qualquer, e que depois nos 364 dias seguin-
tes, ninguém se lembrará dele... a não ser de no Natal 
do ano seguinte! Pois...Porque são as pessoas “boa-
zinhas” apenas nesta época, e voltar tudo de novo no 
ano seguinte, como se fosse um grande ciclo vicioso?
Porque não fazerem uma reconciliação sincera?
Porque não mostram o lado bom o ano inteiro?
Estes valores e intenções deviam-se manter vivos 

durante todo o ano.
Sou daqueles que acredito que o natal pode ser no 

mês de março, junho ou até setembro, é necessário 
é que solidariedade seja constante e que contagie as 
pessoas o ano inteiro.
Em tempo de crise, onde imperam as palavras como 

austeridade, cortes, poupar, reduzir etc…. é decerto 
um tempo que a palavra Natal, e a esperança que dela 
advém terá de ser mais concreta e precisa.
Como nesta data já ninguém diz: “bom natal ou bom 

ano”, digo eu, para fazer jus a esta crónica e pensar 
que: O NATAL DEVE sER TODO O ANO.

FilHos ExEmPlArEs 
No passado sábado tive a honra de assistir a 

uma festa de anos que foi qualquer coisa de 
extraordinária. 
Foi os sessenta anos do Sr. Ildeberto Silva. Os filhos 

prepararam um excelente jantar com cento e quarenta 
familiares e amigos na sala Le Rizz, no 6630 da rua 
Jarry este. 
Mas não foi só o jantar, foi tam-

bém o espectáculo e as surpresas 
que não faltaram. Para começar, 
a jovem dançarina Damasco 
apresentou danças de Baladi. 
Em seguida, Jordelina Benfeita 

e a maior surpresa foi a Filarmó-
nica do Divino Espirito Santo de 
Laval que veio completar a parte 
de espectáculos. 
Fardados, como é hábito e com 

muita classe tocaram três mo-
das. 
Com eles trouxeram uma sur-

presa para o Ildeberto: um dos 
músicos que é compositor, es-
creveu uma linda Marcha para o 
aniversariante e que irá ser toca-

da este verão nas nossas festas. 
O Ildeberto ficou muito emocionado, agradeceu a 

todos, em especial à Filarmónica, aos filhos e à espo-
sa pela organização desta festa. Houve música para 
dançar o resto da noite ao som do DJ Jeff Gouveia. 
Parabéns. 

Eduino Martins
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A solidão é uma condição interior 
do ser humano, uma sensação de 

carência, de um objetivo ou um dese-
jo que sempre se desloca, gerando na 
alma esta perceção de falta. saudade 
é solidão acompanhada, é quando o 
amor ainda não foi embora, mas o 
amado já... 
Saudade é amar um passado que ain-

da não passou, recusar um presente que 
nos machuca, 
e é não ver o futuro que nos convida...

Saudade é sentir que existe o que não 
existe mais...Tal como o silêncio após 
o ruído, ou a água pura e fresca num 
dia quente e abafado, o Vazio limpa a 
mente desarrumada e recarrega as bate-
rias da energia espiritual. 
No entanto, muitas pessoas têm medo 

do Vazio, porque lhes recorda a so-
lidão. Parece que tem que ser tudo 
preenchido - as agendas, os encontros, 
os terrenos mas é quando todos os es-
paços estão preenchidos que realmen-
te começa a Solidão. A solidão, assim 
como a doença, pode ser um caminho 
amadurecido para uma vida melhor. É 
preciso termos a coragem de aprender 

com ela e não apenas rejeitá-la. Rejei-
tar a nossa solidão é o mesmo que re-
jeitar nossos defeitos, nossas misérias 
humanas. 
É como se não falássemos em doença 

e a doença deixasse de existir. 
Há pessoas que fazem de tudo para 

evitar falar sobre a solidão, sobre a 
doença, sobre as misérias humanas. 
No fundo, é apenas uma tentativa de se 
evitar o contato com a realidade. A vida 
merece ser vivida com simplicidade. 
Já se foi o tempo que tinha necessi-

dade de dar satisfações para nem sei 
quantas pessoas, sorrir sem ter vontade 
ou até segurar lagrimas. 
A solidão por vezes até me faz bem. 

O ficar comigo mesma, refletir e até 
filosofar me faz sentir criativa. Podem 
pensar que é um comportamento egoís-
ta. Para mim é talvez a maturidade. 
Quem mais gosta de nós senão nós 

mesmo? 
Qual a forma de liberdade mais per-

feita que o pensar? 
É no exercício do pensar que temos 

consciência de nossa existência. So-
mos concretos: pensamos, criamos 
valores e respeitamos a vida. Na cons-
ciência do que é viver é que respeita-
mos a vida, seja a nossa e também a 
natureza como sua maior fonte.

A soliDão é umA ConDição

intErior Do sEr HumAno 
2013

Natércia Rodrigues
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o inFAntE D. HEnriquE E A
ExPlorAção Do litorAl AFriCAno (2)

só alguns anos mais tarde 
a situação seria desblo-

queada: A regência de D. 
Pedro incentivava os des-
cobrimentos em desfavor 
das expedições militares em 
Marrocos, e o surgimento 
de um novo tipo de navio, a 
caravela, que tinha capaci-
dade de navegar com ventos 
desfavoráveis, permitiu um 
rápido avanço para sul. De 
facto, devido á aridez da cos-
ta saariana, os portugueses, 
resolvido que estava o gran-
de problema náutico que era 
o regresso ao reino, passam 
a aventurar-se cada vez para 
mais longe.
Em 1441, Antão Gonçalves 

contacta com os primeiros 
azenegues e regressa com al-
guns produtos, mas é a expedi-
ção de Nuno Tristão, em 1443, 
a mais importante: chega a 
Arguim, onde os portugueses 
criarão uma feitoria, e traz os 
primeiros escravos. Pela pri-
meira vez, os descobrimentos 
criam possibilidades de real 
rentabilidade económica, e o 
Infante D. Henrique recebe os 
primeiro dividendos: no mes-
mo ano, o regente entrega-lhe 
os quintos das presas e dos 
resgates, ou seja, um quinto 
de tudo o que fosse capturado 
ou traficado cabia-lhe de ple-
no direito. No ano seguinte 
executa-se a primeira grande 
expedição comercial: Antão 
Gonçalves, Diogo Afonso e 
Gomes Pires estabelecem as 
bases do comércio pacífico na 
região do Rio do Ouro. Resga-
tam uma grande quantidade de 
escravos, que serão vendidos 

em Lagos. São estabelecidos 
os primeiros contactos com 
os reis da região, de forma a 

permitir a continuidade do co-
mércio.
No entanto, o fim da regên-

cia de D. Pedro, após a bata-
lha de Alfarrobeira, em 1449, 
provoca novo abrandamento 
das viagens de descobrimen-
to. O rei D. Afonso V ressus-
cita as expedições militares 
a Marrocos como prioridade 
da Coroa, com a conquista de 
Alcácer-Ceguer e Arzila. Por 
outro lado, os lucros do co-
mércio atenuam a necessidade 

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
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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, 
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Falo
português

de avanço para sul, e novos 
problemas náuticos surgem. 
Surge também hostilidade por 

parte de algumas populações, 
como as dos Rios da Guiné, 
onde é morto Nuno Tristão. 
Zurara descreve assim o epi-
sódio:
“(…)Começando assim de 

seguir pelo rio avante, a maré 
crescia; com a qual foram as-
sim entrando, seguindo contra 
umas casas que viam á mão di-
reita. E sucedeu que, antes de 
saírem em terra, saíram da ou-
tra parte 12 barcos, nos quais 
estariam uns 70 ou 80 guinéus, 

todos negros, e com arcos nas 
mãos. E porque a água crescia, 
passou-se a além um barco dos 
guinéus, e pôs os que levava 
em terra, de onde começaram 
a assetar aos que iam nos ba-
téis. (…) Ali foi morto aquele 
nobre cavaleiro Nuno Tristão, 
muito desejoso desta vida, por-
que não houvera lugar de com-
prar sua morte como valente 
homem (…)”.
No entanto, o ritmo de explo-

ração abranda mas não cessa. 
O desenvolvimento do comér-
cio atinge uma nova fase com 
o estabelecimento permanente 
em Arguim, enquanto se atinge 
um triunfo diplomático impor-
tante: a bula papal “Romanus 
Pontifex”, em 1455, que atri-
bui a Portugal o exclusivo do 
comércio africano.
Em 1460, á data da morte do 

Infante D. Henrique, os por-
tugueses haviam já atingido a 
Serra Leoa, no Golfo da Gui-
né. Os Descobrimentos, embo-
ra ainda sejam um empreendi-
mento secundário, constituem 
já um vector importante na 
política nacional. De facto, só 
com D. João II os Descobri-
mentos se tornarão uma verda-
deira empresa de Estado, com 
um objectivo bem definido: a 
Índia. Mas sem o impulso de-
cisivo do Infante D. Henrique, 
cuja personalidade excepcio-
nal permitiu vencer os obstá-
culos existentes e prosseguir 
uma empresa aparentemente 
ingrata, o papel primordial de 
Portugal no processo do Des-
cobrimento do Mundo teria 
sido certamente bem diferente.

astólogo e médium
prof. mBana

advinha seus problemas sem lhe dizer nada.
Especialista em amor, saúde, problemas se-
xuais, inveja, protecção, sorte, desporto, maus 
olhares, fidelidade, amaração, negócio, atracção 
de clientela (café, restaurantes, lojas, firmas)

Facilidade de pagamento | discreção Total
consultas em português, francês e inglês

514-649-1429

EFEmériDEs

- de 1547. Ivan, O Terrível, 
grão-príncipe da Moscó-
via, desde 1533, foi coroa-
do como primeiro Czar da 
Rússia. Governou a Rússia 
até 1584 promovendo re-
formas em todas as áreas, 
incluindo a criação de uma 
administração centralizada 
e a imposição de uma dis-
ciplina de tipo militar, o 
que o levou a instituir uma 
política de terror contra a 
aristocracia hereditária.

- de 1809. O exército bri-
tânico, comandado pelo 
General Moore, venceu o 
exército francês, coman-
dado pelo Marechal Soult, 
na batalha de Corunha. A 
vitória permitiu que a for-
ça britânica embarcasse 
com toda a segurança nos 
navios que a esperavam, 
para levarem as tropas de 
regresso à Grã-Bretanha.

- de 1853. Nascimento do 
industrial francês e Andrè 
Michelin (1853-1931), em 
Paris. Criou a Companhia 
de Pneus Michelin em 
1888, promovendo a utili-
zação de pneumáticos nas 
rodas dos automóveis.

- de 1979. O Xá do Irão 
abandonou o país no meio 
de manifestações contra 
o seu governo e a revolta 
de fundamentalistas islâ-
micos dirigidos pelo Aya-
tollah Khomeini. O Xá 
governava desde 1941 e 
tinha tentado ocidentalizar 
o país sem sucesso.
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AMARRE DE: AMOR 

La Foto 
No Se 
Revela 

La Foto 
No Se 
Revela 

quer agradecer ao sHaman 
por me ter ajudado a passar o 
natal mais agradável, depois 
que estou ao lado da mulher 
que amo.
À chegada, ela me tinha 
abandonado, mas milagro-
samente, o sHaman dos sHamans. nos 
reuniu e hoje sou um homem mais feliz 
que nunca.
Obrigado. alan.

LaçO EspiriTuaL rEsuLTadOs COnFirmadOs

já lhe disseram que o seu mal não tem cura? 
sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não 
rende? Foi despedido do seu trabalho sem justa 
causa? Fica triste e desmotivado/a sem nenhuma 
razão para que tal aconteça? acha que o seu con-
jugue a engana? acha que sofre de uma doença 
estranha ou incurável? pode muito bem ser que 
esteja a atravessar uma fase difícil da sua vida. 
Eu, dukas dos santos, sou psico-espiritualista, 
conhecedor das ciências superiores e ocultas, por 
isso dou uma garantia de 100%. Venha visitar-me e 
verá a diferença. Verá que eu consigo curar o que 
outros não conseguem, com a palavra de deus.

Finalmente,tenho nas mãos o 
meu amor. Foi depois de ter vi-
sitado  este Guru indiO que en-
contrei a felicidade.
posso-vos dizer isto, porque foi 
o meu caso, porque com as suas 
ferraments e rituais,a minha vida 

deu uma volta de 360 graus.
Tanto eu comme o meu parceiro, somos mui-
to felizes. Obrigado. iLsE

LaçO ETErnO

SHAMAN, INDIO, GURU
OS MeUS SUceSSOS jUStIfIcAM A MINHA expeRIêNcIA

eNlAçOS

Com o poder da Fé e a sa-
bedoria deste grande Guru 
eu sei que é uma benção es-
tar com a pessoa
que mais amo na vida. 
não foi com o sofrimento 
nem com as lágrimas, que 
hoje sou a pessoa mais feliz 
no mundo.
nós desejamos-lhe o melhor de 
tudo. CasaL LOpEZ.

Eu sou a prova viva que o 
sHaman é dum grande em-
penho e força. a família do 
meu marido est muito unida
e queriam separá-lo de mim, 
com a ajuda de um voodoo. 
mas com a ajuda do sHaman 
prudente, não sómente 

retomei o meu marido, mas até a sua 
família me aceita agora. Obrigado sHa-
man. ana, Laura HinOjOsa r.

por causa de Festas e seus ex-
cessos, eu e mais o meu mari-
do jogávamos com o fogo. Foi 
então que numa tentativa para 
salvar o nosso casamento,eu fui 
ver o senhor duKas dos san-
TOs. não sómente para guardar 
o meu bem amado,mas também 

para retirá-lo daquele vicio que o tinha 
brutalizado.
Obrigado por nos teres ajudado a pas-
sar um belo ano novo. arLET

Devolvimento do bem amado imediatamente, sem prejuízo nem compromisso.

nada dE prOmEssas FaLsas, nEm EnGanOs

LaçO BrasiLEirOLaçO indiO LaçO dE amOr

NãO AcReDIteM eM bRUxAS. elAS exISteM...
a bruxaria destrói olhares, 

amizades e até a sua própria 
saúde. as pessoas possuídas 

por uma bruxaria não acreditam 
em nada, nem em ninguém, 
precisamente por estarem 

amarradas a forças negativas. são 
pessoas que foram enganadas e 
que não confiam em nada. São 
pessoas que foram enganadas 

por bruxos e por bruxarias.

acabaram-se as humilhações, o 
maltratar, o rogar, não se preocupe, 
deixe o seu problema nas minhas 
mãos, eu te ajudarei de uma forma 
imediata e definitiva. Eu não acre-
dito em margens de erro. Tenho 30 
anos de experiência na luta contra 
os que enganam, que roubam. Ve-
nha ter comigo e veja com os seus 
próprios olhos como eu serei capaz 
de ajudar e acima de tudo de reco-
nhecer as vossas possibilidades. 
amiga, amigo, aqui tem a solução 
que provavelmente já foi dita por 
outros, mas eu não digo, eu faço, 
eu cumpro, eu dou uma garantia 
total.

Eu sOu O sEnHOr da
psíquiCa EspiriTuaL

Ele é o senhor da sorte, depois 
de ter visitado muitos lugares, 
recomendo o sHaman indiO

Foi ele que me levou-a o pé do 
amante perfeito, tão esperado.

julia rosas

lAço de Voodoo
Você quer que o seu bem-amado vol-
te e que tudo seja como era antes?
Conheço mais de 222 Laços que 
nunca falharam.

nãO paGuE pELO nOssO TraBaLHO, VOCê pOdE GraTiFiCar-nOs quandO OBTErEs Os rEsuLTadOs

438-338-9899

dukasdosantos@hotmail.com
QUAl é O SeU lAçO?

VeNHA cORtAR e NóS VAMOS leR AS 
SUAS cARtAS De AMOR, GRAtUítAMeNte.

     Com seus poderes rituais, sangue de
      touro, este poderoso Shaman-INDIO,
             retorno do poder sexual  do meu 
                 marido, e satisfação sexual do
                   meu marido, 
                            noite, manhã 
                                       e à tarde.

lAço de sexuAis
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DEsCoBrinDo As nossAs rAízEs

monCHiquE
que incluem quatro painéis de alminhas, e pelos das 
paredes historiando São Francisco a salvar as almas e 
São Miguel a matar o Diabo. O retábulo de madeira de 
castanheiro encerada (séc. XVIII) da capela de Nossa 
Senhora do Carmo, possivelmente proveniente do ex-
tinto convento franciscano, tem planta convexa, o que 
é pouco usual no Algarve. A igreja, além de um bom 
núcleo de imagens, tem um tesouro sacro composto 
por objectos de culto que pertenceram ao antigo con-
vento de Nossa Senhora do Desterro (séc. XVII) e 
por valiosos paramentos.
Igreja de são sebastião: De exterior modesto, guar-

da uma imagem impregnada de tristeza de Nossa Se-
nhora do Desterro, boa obra de escultura do séc. XVII, 
proveniente do antigo convento franciscano. Possivel-
mente, tem a mesma origem o baldaquino e as colunas 
fantasiosas que integram o retábulo do altar.
Igreja da Misericórdia: O conjunto de talha do 

altar, do púlpito e do baldaquino constitui uma das 
principais preciosidades deste templo, a que se jun-
tam duas grandes telas do séc. XVIII e os painéis uti-
lizados nas procissões. Interessante tribuna dos me-
sários, decorada com mármore policromo. Imagem 
de São Francisco (séc. XVII).
Galeria de santo António: Localizado no centro 

da vila de Monchique, este é um edifício que data do 
séc. XVIII e que se admite que tenha sido uma capela 
até meados do séc. XIX, altura em que terá perdido o 
seu uso religioso.
centro Histórico
As casas têm a arquitectura algarvia tradicional nas 

paredes brancas, nas cantarias, nas manchas de cor 
das portas e janelas, embora exibam as típicas cha-
minés de saia, tão diferentes do litoral. 
Para apreciar bem como Monchique é uma vila linda, 

importa ir até ao largo de São Sebastião e do seu mira-
douro observar o casario branco que parece descer em 
degraus pelas encostas da serra, assemelhando- se a um 
pequeno presépio envolto em verdes, flores e frescura.

Monchique merece ser visitada a pé. Porque 
para apreciar os seus encantos é preciso su-

bir e descer ruas, espreitar horizontes vastos por 
entre casario, descobrir pequenos recantos de luz 
e tranquilidade. No fim, fica a recordação de uma 
vila serrana com história e carácter a que apetece 
regressar.
O concelho de Monchique entra na História com 

a presença dos romanos nas Caldas de Monchique, 
atraídos pelo poder curativo das suas águas. Nos sé-
culos seguintes, a serra foi-se povoando lentamente 
e no séc. XVI Monchique era já uma povoação sufi-
cientemente importante para merecer a visita do rei 
D. Sebastião (1554-1578), que pretendeu conceder-
-lhe o estatuto de vila. A tecelagem da lã e do linho 
- os sólidos “sorrobecos”, “orianos” e estopas dos 
tem- pos antigos – e outras actividades, como as re-
lacionadas com a madeira de castanho, contribuíram 
para a prosperidade e para o desenvolvimento de 
Monchique, de tal forma que em 1773 foi promovida 
a vila. Hoje, Monchique é vila airosa, com um arte-
sanato activo, uma economia diversificada e virada 
para o turismo e para a produção artesanal de produ-
tos que são testemunhos da riqueza cultural da serra.
Igreja Matriz: Edificada nos sécs. XV/XVI, desta-

ca-se pelo seu belo pórtico manuelino, com colunas 
retorcidas que terminam em pináculos. Os portais la-
terais, mais simples, são do mesmo período. Interior 
de três naves. Os capitéis das colunas, formados por 
cordões torcidos, repetem o tema decorativo do portal 
principal. Na capela-mor, o retábulo de talha dourada 
(séc. XVIII) tem a originalidade de apresentar no arco 
dois anjos segurando uma lua e um sol, enquanto dois 
curiosos atlantes suportam todo o conjunto. Interessan-
te sacrário em forma de templete. A imagem de Nos-
sa Senhora da Conceição (séc. XVIII) é atribuída ao 
escultor Machado de Castro. A capela do Santíssimo 
contém um pequeno tesouro de azulejos do séc. XVII, 
constituído pelos que revestem a abóbada manuelina, 
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rostos, olhAres e memóriA

Este texto foi extraído do livro “Rostos, Olhares 
e Memória”, da autoria de Manuel carvalho e 
joaquina Pires, uma viagem despretensiosa ao 
interior da alma da comunidade Portuguesa de 
Montreal.

FErnAnDo PirEs

Quando o começamos a ouvir falar, apetece contar 
a sua vida como nos livros de histórias: era uma vez 
um rapazito que guardava cabras nas margens do rio 
Lima...
O melhor é arranjar um canto tranquilo onde nos 

sentarmos e ouvi-lo, de boca aberta:
«Nasci no Soajo, em 1941. Soajo era uma aldeia da 

Idade Média até que nos anos 50 foi electrificada e 
foi construída uma ponte no rio Lima que a ligou ao 
mundo.

Eu, o mais velho de nove irmãos, andava com as ca-
bras pelas margens do rio Lima. Chorava sem tempo 
para ir à escola e a minha avó dizia-me:
vai, meu filho que eu vou com as cabras. Foi um 

período difícil para mim.
O meu pai, que só queria terras e cabras, sempre foi 

um pai ausente.
Era fiscal da panificação em Setúbal e aos catorze 

anos para lá fui também como aprendiz de padeiro. 
Mas não era aquilo de que eu gostava.
Mais tarde, mudei-me para perto de S. Pedro do Es-

toril onde acabei por ser vendedor de pão. Andava 
com um cabaz na bicicleta a fazer a distribuição e até 
gostava daquilo. Foi aí que juntei algum dinheiro que 
depois emprestei a um soajeiro para ir para França. 
Ele prometeu-me que iria falar de mim ao passador 
e mais tarde a minha mãe escreveu-me a dizer que já 
estava tudo arranjado para eu dar o “salto”.»
Para um garoto de verdes dezassete anos a aventura 

da travessia da Espanha e dos Pirenéus foi penosa 
mas lá acabou por chegar à Alsácia onde o esperava 
o amigo que trabalhava nos caminhos de ferro.
Ficou a viver no desconforto dum vagão abando-

nado, numa balbúrdia, sem rei nem roque, entre 
portugueses e argelinos. Valeu-lhe, nos primeiros 
tempos, o apoio de um padre francês, que já estivera 
em Portugal, e que se condoera da triste situação dos 
imigrantes portugueses que começavam a chegar a 
França.
Depois de muitas peripécias e muitos baldões, tra-

balhou nos mais diversos lugares, desde a Alsácia a 
Marselha, de Paris à Bretanha, experimentando as 
mais diversas artes nos vastos estaleiros de constru-
ção que então se erguiam, como cogumelos, pelo país 
fora, sempre com aquele desenrascanço tão caracte-
rístico dos portugueses em terra alheia, logo capazes 
de tocar todos os instrumentos em pouco tempo. A 

França precisava então de mão de obra como do pão 
para a boca e fechava os olhos às exigências profis-
sionais.
«Um dia, estava em Saint Malô, a comer num res-

taurante, e vi num anúncio que precisavam de traba-
lhadores para o Canadá. Fui à embaixada e inscrevi-
-me como pedreiro.»
Conta todas estas aventuras, com um desprendimen-

to e até uma ironia impressionantes, como se tudo se 
tivesse passado com qualquer personagem arrancada 
dum livro de ficção cuja leitura lhe desse grande pra-
zer. Só vislumbramos uma ponta de comoção quando 
menciona o encontro com um médico português, em 
Setúbal, onde regressara, para as últimas despedidas, 
pouco tempo antes da viagem para o Canadá, em 
1964.
«Quando falo nisso fico tão chocado. O médico vi-

ra-se para mim e disse: ó homem, vá-se embora deste 
país para fora e não volte mais.
Emociona-me a maneira desesperada como falou. 

Eu estava muito sensível porque me tinham roubado 
tudo à chegada a Portugal, o dinheiro, o passaporte, 
fiquei sem nada. E tinha de regressar a França dentro 
de pouco tempo.
Quando cheguei ao Soajo, a minha mãe viu-me tão 

desesperado que falou lá com as velhas vizinhas e 
decidiu ir à bruxa, a Braga, interceder por mim. Eu 
fui ao posto da polícia participar o caso e o chefe em 
vez de mostrar vontade de solucionar a situação, fez-
-me um interrogatório cerrado de mais de duas horas, 
como se eu fosse o mais perigoso subversivo.
Mas o despertar da minha consciência política só 

começou aqui, em Montreal, em 1965, quando me 
inscrevi no Movimento Democrático Português de 
Montreal. Tinha cá um amigo soajeiro que também 
já tinha vivido em França e ele estava muito politiza-
do. Fora professor primário em Portugal e tinha uma 
consciência política muito desenvolvida. Foi através 
dele que me comecei a envolver. A minha primei-
ra participação foi em duas manifestações contra a 
guerra colonial em frente do consulado português. 
Depois veio a guerra do Vietnam, a luta pela inde-
pendência do Quebec.»
Finalmente, começamos a senti-lo mais empolgado, 

as palavras inflamam-se. Fala da criação do MDP, 
menciona, com carinho, nomes de antifacistas que 
residiam em Montreal e que desenvolviam uma luta 
sem tréguas contra a ditadura. Mostra-nos uma longa 
lista, recuperada nos arquivos da Torre do Tombo, de 
nomes que os informadores infiltrados
enviaram regularmente, ao longo dos anos, para a 

PIDE. Recorda tertúlias arrebatadas onde a revolu-
ção era o prato forte das discussões. Eram horizontes 
inesperados que se rasgavam. A sede de saber, duran-
te tanto tempo adormecida, despertou-lhe no peito.
Hoje, é um homem apaixonado pela leitura, escreve 

para jornais, gosta de transmitir o seu saber de expe-
riência feito.
«Não tenho vergonha de confessar que só aos vinte 

anos é que li o primeiro livro.»
Entretanto, a luta pelo pão de cada dia tinha exigên-

cias que não se compadeciam com belos ideais.
«Comecei a trabalhar como pedreiro mas pouco de-

pois reciclei-me em electricista.»
Ri-se com as artimanhas usadas para ludibriar os 

patrões que desconfiavam da falsa experiência que 
alardeava. Acabou por ingressar nos quadros da CN, 
onde permaneceu alguns anos até que o seu já indo-
mável espírito de independência o levou a tornar-se 
taxista por conta própria, tendo sido fundador da Taxi 
Coop e vários anos secretário da Ligue du Taxi de 
Montréal.
«Eu sou um homem libertário. Fui taxista durante 

muitos anos mas não gosto de conduzir, ainda hoje 
ando de bicicleta. Foi uma forma de me libertar de 
horários e rotinas.» E, inesperadamente, aconteceu a 
alegria imensa do 25 de Abril. Foram tempos de eu-
foria, escancaradas as portas da esperança, mas logo 

em seguida de desencontros, de profundas divergên-
cias nas hostes antifascistas até aí de fileiras cerradas 
no objectivo comum de derrubar o regime.
Depois da acalmia, regressou à escola, concluiu um 

curso universitário de animação cultural e frequentou 
uma licenciatura em filosofia, mais pelo desejo de se 
valorizar do que propriamente por ambição pessoal.
A par de tantas aventuras, surgiu o amor, casou duas 

vezes, nasceram os filhos, os netos, a roda da vida 
sem parança, a voz das raízes sempre presente.
«Sempre falei com os meus filhos em português. 

Todos frequentaram a escola portuguesa, mesmo os 
do segundo casamento com uma companheira de ori-
gem anglófona.»
O seu envolvimento com Comunidade Portugue-

sa não se limitou à vertente política. Longe disso. É 
membro do conselho de administração da Caixa Por-
tuguesa Desjardins. Assina uma coluna no jornal
LusoPresse. Foi professor em programas de alfabe-

tização de adultos. Em 1979, foi um dos fundadores 
do Grupo Cultural Cana Verde.
«Como podem verificar na carta de incorporação do 

Grupo, tínhamos ambições mais vastas, o objectivo 
era criar um estrutura que abrigasse as mais diversas 
actividades e que não se limitasse ao folclore. Era 
esse o sonho que alimentávamos.»
Essa falta de um organismo de cúpula, representa-

tivo da Comunidade Portuguesa, ainda hoje o preo-
cupa. Aflige-o também a falta de um centro de docu-
mentação onde se pudesse reunir os valiosos espólios 
histórico-culturais dispersos em mãos particulares e 
que estarão, inevitavelmente, condenados a desapa-
recer. «Só eu tenho lá em casa uma biblioteca de mais 
de mil e quinhentos livros.»
Com o correr dos anos, os seus horizontes alarga-

ram-se, impeliram-no a abrir-se à sociedade de aco-
lhimento, participando nas actividades e na adminis-
tração de vários organismos comunitários tais como 
o Centre Multi-Éthnique St-Louis e o Centre Local 
des Services Communautaires (CLSC) de Saint-Lou-
is du Parc, entre outros.
Fala-nos ainda, mais uma vez, do seu Soajo, com 

a ternura desmedida do homem que nunca esqueceu 
o chão telúrico que lhe deu o ser, matriz original a 
que retorna sempre, com emoção renovada. Ineluta-
velmente aprisionado por densa teia de afectos que o 
levaram, em 1975, a ser cofundador e colaborador do 
jornal Voz de Soajo, num generoso pelejar em defesa 
dos ideais que sempre acarinhou.
Muita coisa ficou por dizer, por explorar, a sua vida 

dava um romance, como diz o povo. Facto curioso, 
no decorrer da conversa, na reviravolta das recorda-
ções, debaixo da boina basca, nunca lhe desapare-
ceu do olhar uma luzinha travessa a denunciar que 
a criança que apascentava cabras nas margens do 
rio Lima ainda por cá continua a guardar sonhos nas 
margens do rio largo da vida.
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LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556

serViços consulAres
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
embportugalotava.blogspot.com

consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.036.6
www.secomunidades.pt/web/montreal
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16h30
Quinta-Feira 9H00-15H30 
Sexta-Feira 8H30-12H30

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8                  T.: 514.495.3284
Associação de Nossa senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6                 T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8                          T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6        T.:514.684.0857
Associação saudades da Terra quebequente

T.: 514 323.8103
casa dos Açores do quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
centro comunitário do Divino Espírito santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
centro comunitário santa cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 514844.1011
circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do quebec

T.: 450.687.2082
clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

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

QuintA-feirA 17 de jAneiro
- s.o.s linA
- ruben correiA nA
  semAnA culturAl dA cAsA dos Açores

sábAdo 19 de jAneiro
- AniVersário do ildeberto silVA

AssociAçÕes e clubes

filArmónicAs

centro de Ajuda à Família                      T.: 514.982.0804
centro Acção sócio comunitário      T.: 514.842.8045

banda de Nossa senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6  T.:514.254.4647
Filarmonica Divino Espirito santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6  514.982.0688

rAncho folclóricos

centros

campinos do Ribatejo  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de Montreal  T.:514.241.9742
Praias de Portgal  T.:514.844.1406
Verde Minho  T.:514.865.7603

AGêNcIAS
De VIAGeNS

ASSISteNte
SOcIAl

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

bANcOS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

clíNIcAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

cONtAbIlIStAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

DeNtIStAS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

electRIcIDADe

mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212

fARMÁcIAS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

fUNeRAIS

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

MeRceARIAS

MONUMeNtOS

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

NOtÁRIOS

IMpORtADOReS

2615 Place Chassé               514.845.0164 
www.ferma.ca

SANDY MARTINS
514.943.7907

tRADUçõeS

igrejAs
Igreja baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão santa cruz          T.:514.844.1011
Missão de Nª sª de Fátima  T.:450.687.4035

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

tRANSpORteS

informe-se sobre o Guia do consumidor 
dando visibilidade ao seu negócio por um
preço modesto, no jornal e no nosso site 

web. 514-284-1813

bell Fibe: 880
Videotron: 255

SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

ReStAURANteS

16 de janeiro de 2013
1 euro = cAD 1.322090

colabore com
o nosso jornal
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colabore com
o nosso jornal

AlUGA-Se
Aluga-se apartamento na rua 
Coloniale, entre Rachel e Du-
luth. Grande 3 1/2 eléctrico.

514-294-4910 ou
450-632-6041 ou

450-632-5432

Linhas da
mão e cartas.
Vidente com

dons naturais.
resolve os seus

problemas sem voodoo. 
rosa: 514 278.3956

VIDeNte

VeNDe-Se
CEramiC sOLanO

Grande Venda de cerâmica 
italiana para cozinha, casa 
de banho, restaurante, gara-
gem, balcão, etc. 

a partir de 99¢.
514-727-6293

eMpReGOS

senhora para fazer 
limpeza a tempo 

parcial. sexta-feira e 
mais dois meios-dias.

Contacte
Carole

514-880-5727

Belo cottage destacado dos dois lados, 
construído em 2003. 3 quartos fechados. 
Chão em madeira. Cave completamente 
acabada. Situado num sítio residencial e 
tranquilo. $309,000

Magnífico condo estilo ‘’loft’’ num prédio 
industrial convertido em condos em 2007. 
Espaçoso e cheio de luz devido às grandes 
janelas, oferece-lhe 900pc. Entrada priva-
da e em dois andares. Terrasso comun no 
teto. VaLE uma VisiTa ! $289,000

Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc, 
no último andar. 1 quarto fechado. Gran-
de esplanada privada. Chão em madeira. 

muito interessante! $299,000

A campanha no West Island! Bela casa situa-
do perto do lago, serviços e transportes numa 
rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fe-
chados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa 
familial. Venham ver! $289,000

Condo completamente renovado com 900 
pc. 1 quarto fechado. Muito bem situado. 
Chão de madeira. Interessante para um 
casal ou uma pessoa só. $199,900

Super apartamento a alugar, novo, nunca 
habitado! 4½ no 8º andar. Com ar con-
dicionado. 2 quartos fechados. A dois 
passos do Metro Montmorency. Inclui os 
5 electrodomésticos. 1075$/mês.

VENDIDO

SeRVIçOS

Precisa-se de cozinheiro/a 
com experiência para restau-
rante português.

Contactar antónio:
514-385-9290

gloBo DE ouro tEm PrEmiAção 
inEsquECívEl E DEsAFiA osCAr
A FAzEr mElHor
O prêmio Globo de Ouro não quer ser um pre-

lúdio do Oscar, mas busca desvincular-se da 
máxima premiação do cinema mundial e em 2013, 
parece que o divórcio entre os dois ficou claro: 
“Argo” conquistou o prêmio de melhor filme dra-
mático, a principal categoria do Globo de Ouro.
Este divórcio ou talvez essa “guerra de rosas” entre os 

prêmios mais midiáticos de Hollywwod, teve neste edi-
ção uma mudança substancial que poderia desencadear 
a ruptura definitiva: os prêmios Oscar anunciaram suas 
indicações em 10 de janeiro, pela primeira vez antes do 
Globo de Ouro ser entregue.
As consequências foram consideráveis: por um lado, 

a academia que escolhe os prêmios Oscar surpreeendeu 
com indicações em categorias muito importantes de fil-
mes que nem eram tão esperados: “Indomável Sonha-
dora” e “Amor”, de Michael Haneke.
O primeiro foi indicado para quatro prêmios da Aca-

demia de Hollywood e o segundo - que conquistou o 
Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro - cinco indi-
cações. Essa foi vista como a primeira provocação do ir-
mão maior com o irmão menor. Mas os Globos de Ouro 
não ficaram para trás. Enquanto em televisão as premia-
ções seguiram um caminho mais ou menos esperado 
- com os triunfos de “Homeland” em drama e “Girls” 
em comédia, além de “Game Change”, com Julianne 
Moore como Sarah Palin, na categoria de minissérie - 
no cinema, os 88 eleitores da Associação de Imprensa 
Estrangeira de Hollywood decidiram ousar. “Argo”, de 
Ben Affleck, se transformava no vencedor moral da noi-
te com os dois prêmios mais importantes: melhor filme 
dramático e melhor diretor, para um cineasta e ator que 
sequer foi indicado para algum prêmio Oscar.
No improvável caso dos prêmios Oscar seguirem a es-

teira dos Globos de Ouro, “Argo” se transformaria no 
primeiro filme desde “Conduzindo MIss Daisy” (1989) 
a conquistar o máximo prêmio sem ter seu diretor indi-
cado, e o próprio Affleck subiria ao palco muito surpre-

so por ter vencido Ang Lee, Quentin Tarantino, Kathryn 
Bigelow e, sobretudo, Steven Spielberg. “Lincoln” sal-
vava sua honra com o Globo de Ouro para Daniel Day 
Lewis como melhor ator, a única de suas sete indicações 
que aparece também como favorita para os prêmios Os-
car, onde compete por 12 prêmios. 
A pergunta que fica é se o Globo de Ouro cansou de 

errar suas apostas para o Oscar, após ter acertado apenas 
50% dos prêmios desde que começou o século XXI? 

Será que ele se rebelou contra o novo calendário do Os-
car e quis marcar a diferença?
O que está claro é que, como espetáculo televisivo, 

os Globos de Ouro têm tudo para ganhar: são evitados 
prêmios técnicos (os menos vistosos para a cerimônia) 
e, concretamente na cerimônia de ontem, viveram dois 
momentos históricos: a aparição de Bill Cliton para 
defender a biografia cinematográfica de outro ex-presi-
dente, “Lincoln”, e a saída do armário oficial da ganha-
dora do prêmio Cecil B. De Mille, Jodie Foster.
Além disso, algum roteirista perverso decidiu forçar o 

encontro de Arnold Schwarzenegger e Michael Hanele, 
músculo e cérebro respectivamente de “Amor”, quando 
o primeiro entregou o prêmio para o segundo. Como o 
Oscar irá superar isso? A sorte está lançada. Até 24 de 
fevereiro.

Precisa-se de pessoa respon-
sável para trabalhar num in-
fantário “ Garderie familial” a 
tempo parcial.

Contactar 
Claudia ou milu

438-288-4660

eNcONtROS
Senhor divorciado, procura se-
nhora, com uma boa aparên-
cia, para assunto sério, entre 
40 a 49 anos.

Contactar: 438-380-4235 
depois das 17h
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AnedotAs

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PAlAVrAs cruzAdAs

solução dA semAnA PAssAdA

HOriZOnTais: 1. Padre, Altar. 2. Oboé, Iene. 3. Rum, Nanquim.
4. És, Cacau, Si. 5. Macaco, Ir. 6. Raro, Adua. 7. Ia, Efeito. 8. Os, Cariz, 
Ri. 9. Galarim, Bar. 10. Miar, Lisa. 11. Arrás, Visor.
VErTiCais: 1. Porém, Dogma. 2. Abusar, Sair. 3. Dom, Cai, Lar. 4. Ré, 
Caracará. 5. Naco, Ar. 6. Saco, Eril. 7. Na, Afim. 8. Liquidez, Li. 9. Teu, 
Rui, Bis. 10. Anis, Atraso. 11. Remir, Oirar.

sudoKu

3

9

1

1

5

6

5
2

3
7

7

3

6

8

8
4

9 2

4

7

9

9

4 38

HOriZOnTais 1. Despedida. Projéctil de arma de fogo. 2. For-
ma de tratamento empregue sobretudo em meios rurais. 3. Anti-
ga armadura para a cabeça. Unidade de medida agrária equiva-
lente ao decâmetro quadrado. Contr. da prep. a com o artigo ou 
pronome o. 4. Elemento de formação de palavras que exprime 
a ideia de animal. Impedir de modo absoluto. 5. Aqueles. Mulher 
de Abraão, mãe de Isaac (Bíbl.). 6. Objectar. Crivo. 7. Guarnecer 
de asas. Contr. da prep. em com o art. def. a. 8. Gatuno. Designa 
carência ou ausência (prep.). 9. Sobre (prep.). Órgão excretor 
que tem a função de formação da urina. Falso. 10. Pôr dinamite 
em. 11. Fêmea do leão. Servira-se de.

VErTiCais 1. Avezado. Levantem. 2. Fraudulento. Amerício 
(s.q.). 3. Cálculo a olho. Pessoa que dança, em relação àque-
la com quem dança. Designa diferentes relações, como posse, 
matéria, lugar, providência (prep.). 4. Costume. Devoção religio-
sa que consiste na recitação de quinze dezenas de Ave-Marias 
e de quinze Pai-Nossos. 5. A si mesmo. Acto ou efeito de rapinar. 
6. Em maior quantidade. Concordância dos sons finais de dois 
ou mais versos. 7. Discutir em altas vozes. Mulo. 8. Dar têmpera 
de aço. Outra vez. 9. Interpreta por meio de leitura. Aquilo que 
prejudica ou se opõe ao bem. Flecha. 10. Grito de dor ou de ale-
gria. Sobrecarregar com ónus. 11. Enrubesce. Navega ao largo.

DJAngo livrE

quentin Tarantino é um artesão da contextura 
cinematográfica, que deixa sua inconfundível 

digital em tudo o que faz. seu novo longa é am-
bientado na América do Norte escravocrata do sé-
culo 19, quatro anos antes da Guerra da secessão. 
É um western spaghetti, campo em que o cineasta 
se aventura pela primeira vez. Pano de fundo e 
gênero, no entanto, pouco importam. Django Li-
vre é uma típica obra de Tarantino, com todas as 
peculiaridades que perfazem o estilo do diretor: 
diálogos improváveis, humor desconcertante, es-
guichos de sangue exagerados e trilha sonora de 

primeira.
Seu personagem principal chama-se Django (Jamie 

Foxx), homenagem ao icônico pistoleiro do longa 
italiano de Sergio Corbucci, lançado em 1966 e es-
trelado por Franco Nero, que faz uma ponta aqui. 
O Django de Tarantino é negro, um escravo cuja 
liberdade é comprada pelo caçador de recompensas 
alemão Dr. King Schultz (Christoph Waltz). Depois 
de ajudar este a eliminar um bando de criminosos, 
Django vai em busca da mulher (Kerry Washington), 
vendida para o desumano  fazendeiro Calvin Candie 
(Leonardo DiCaprio).
Com é comum ao cinema de Tarantino, Django Li-

vre é pontuado de momentos-surpresa e sequências 
criativas que brilham independentes dentro do filme. 
Num desses momentos inspirados, um fazendeiro ra-
cista, interpretado por Don Johnson, reúne uma espé-
cie de embrião da Ku Klux Klan para atacar Django 
e Schultz. Uma discussão impagável sobre o uso dos 
sacos brancos na cabeça diverte e, ao mesmo tem-
po, consegue expor a idiotice irracional do racismo, 
numa crítica, mesmo que bem humorada, contunden-

te à estupidez daqueles que massacraram outros sim-
plesmente por causa da cor de sua pele.
A habilidade de Tarantino em dar solidez narrativa a 

seus filmes passa também pela direção dos atores. O 
desempenho do elenco em Django Livre é elogiável 
e os personagens muito bem desenvolvidos. Christo-
ph Waltz, que brilhou em Bastardos Inglórios como 
o sarcástico coronel Hans Landa, arrebata mais uma 
vez como o tagarela, cínico e divertido Dr. Schultz, 
um tipo pragmático que despreza a escravidão. É um 
prazer ver o ator dando vida ao personagem, como 
também é um deleite para o espectador acompanhar 
o desenvolvimento de Django, que cresce gradual-
mente na tela passando de um apático escravo acor-
rentado para um herói confiante.

Tarantino consegue extrair o melhor de Waltz, Foxx 
e de Leonardo DiCaprio, ótimo como o poderoso e 
indigesto latifundiário Calvin Candie. Merece tam-
bém ser destacada a participação de Samuel L. Ja-
ckson. Caracterizado como um velho escravo de 
Candie – num trabalho de maquiagem elogiável - o 
ator toma conta do filme quando entra em cena. Seu 
personagem é divertido e o mesmo tempo execrável. 
Por sinal, foi classificado pelo próprio diretor como o 
“preto mais desprezível” da história do cinema. E é.
O longa perde um pouco de ritmo e criatividade em 

seu final, principalmente considerando-se que esta-
mos falando de Tarantino, que costuma apresentar 
desfechos refinados e iventivos para seus filmes. Não 
é o que acontece aqui, fato perdoável em roteiristas 
menos inspirados, mas iconcebível em se tratando do 
autor de Pulp Fiction - Tempo de Violência. A breve 
derrapada, todavia, não compromete mais este com-
petente trabalho do cineasta, que fez em Django Livre 
uma sangrenta homenagem aos spaghetti westerns e 
também uma divertida, porém contudente, crônica de 
um capítulo lamentável da história americana.

Roberto Guerra

lEgo mArvEl suPEr HEroEs
Numa inusitada parceria entre a Warner bros. 

Interactive Entertainment e a Marvel Enter-
tainment, a TT Games e a LEGO Group anuncia-
ram o jogo LEGO Marvel super Heroes.
Numa entrevista feita pelo site da revista “Game In-

former” com a equipa de produção do jogo. O vídeo 
inclui as primeiras cenas revela-
das do game:
Na trama, Nick Fury reúne Ho-

mem de Ferro, Hulk, Thor, Ho-
mem-Aranha e outros heróis Mar-
vel para salvar a Terra da vingança 
de Loki e da fome de Galactus, o 
Devorador de Mundos, entre ou-
tras ameaças.
O jogo terá mais de 100 perso-

nagens da Marvel, como Capitão 
América, Wolverine, Viúva Ne-

gra, Gavião Arqueiro, Deadpool e outros.
O jogo, que terá as versões em bloquinhos dos per-

sonagens da Marvel Comics, será lançado no terceiro 
trimestre de 2013 para Xbox 360, PlayStation 3, Wii 
U e PCs, além de ter versões para os portáteis Ninten-
do DS, Nintendo 3DS e PlayStation Vita.

Três velhinhos conversavam:
- Tenho 75 anos - disse o primeiro - mas estou em 
plena forma. Só o meu estômago é que anda a fa-
lhar um pouco. No outro dia comi uma feijoada, 
acompanhada de umas e outras. E depois senti-me 
meio pesado, sonolento...
- Eu tenho 78 - disse o segundo - e também estou 
bem, mas acho que minhas pernas andam a fraque-
jar. Ontem joguei uma partidita de futebol na praia, 
depois nadei uns 2 quilómetros e, à noite, as minhas 
pernas estavam um pouco doloridas.
- Já eu, tenho 80 anos - disse o terceiro - não tenho 
esses problemas. Mas a minha memória está a co-
meçar a falhar: ontem, de madrugada, bati na porta 
do quarto da empregada; ela acordou assustada e 
disse: “Que é isso, Sr. Silva? Outra vez?”

Porque é que os alentejanos costumam dormir com 
o relógio debaixo da cama?
Para acordarem em cima da hora.
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1-Benfica	 36	 14	 11	 3	 0	 37	 11
2-FC	Porto	 33	 13	 10	 3	 0	 30	 8
3-SC	Braga	 26	 14	 8	 2	 4	 30	 18
4-P.	Ferreira	 25	 14	 6	 7	 1	 17	 10
5-Rio	Ave	 21	 14	 6	 3	 5	 17	 17
6-Estoril	Praia	 18	 14	 5	 3	 6	 20	 20
7-V.	Guimarães	 17	 14	 4	 5	 5	 14	 21
8-Marítimo	 15	 14	 3	 6	 5	 12	 22
9-Sporting	 15	 14	 3	 6	 5	 13	 16
10-Nacional	 15	 14	 4	 3	 7	 19	 26
11-V.	Setúbal	 14	 13	 3	 5	 5	 18	 24
12-Olhanense	 14	 14	 3	 5	 6	 16	 22
13-Beira-Mar	 14	 14	 3	 5	 6	 19	 25
14-Académica	 13	 14	 2	 7	 5	 19	 23
15-Gil	Vicente	 12	 14	 2	 6	 6	 12	 19
16-Moreirense	 8	 14	 1	 5	 8	 14	 25

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

ligA zone sAgres

V.	Guimarães	1-1	Marítimo
Nacional	3-2	SC	Braga

V.	Setúbal	5-0	Moreirense
P.	Ferreira	1-0	Académica
Gil	Vicente	0-1	Rio	Ave
Olhanense	0-2	Sporting
Benfica	2-2	FC	Porto

Beira-Mar	0-1	Estoril	Praia

RESULTADO

Sporting	18/01	Beira-Mar
FC	Porto	19/01	P.	Ferreira
Marítimo	20/01	Olhanense

Estoril	Praia	20/01	Gil	Vicente
SC	Braga	20/01	V.	Setúbal
Rio	Ave	20/01	V.	Guimarães
Académica	21/01	Nacional
Moreirense	21/01	Benfica

PRóxiMA	JORNADA

Óscar Cardozo [Benfica] 13 
Meyong [V. Setúbal] 13 
Jackson M. [FC Porto] 12 
Éder [SC Braga] 9
Edinho [Académica] 8
João Tomás [Rio Ave] 7 
J. Rodríguez [FC Porto] 7
Lima [Benfica, SC Braga] 7
Nabil Ghilas [Moreirense] 7
Luís Leal [Estoril Praia] 6
Rodrigo [Benfica] 5
Salim Cissé [Académica] 5
Tarantini [Rio Ave] 5
Ricky van W. [Sporting] 5
Abel Camará [Beira-Mar] 4
Javier Balboa [Beira-Mar] 4 
Abdi [Olhanense] 4

MARCADORES

1-Belenenses	 52	 22	 16	 4	 2	 40	 19
2-Sporting	B	 40	 22	 11	 7	 4	 38	 26
3-Desp.	Aves	 38	 22	 10	 8	 4	 23	 18
4-Arouca	 38	 22	 11	 5	 6	 32	 27
5-Benfica	B	 34	 22	 9	 7	 6	 38	 28
6-U.	Madeira	 34	 22	 8	 10	 4	 25	 21
7-Santa	Clara	 34	 22	 9	 7	 6	 31	 23
8-Tondela	 31	 22	 8	 7	 7	 26	 25
9-Leixões	 30	 22	 7	 9	 6	 24	 22
10-UD	Oliveirense	 30	 22	 7	 9	 6	 23	 21
11-Portimonense	 30	 22	 8	 6	 8	 25	 27
12-Naval	 29	 22	 7	 8	 7	 31	 32
13-Penafiel	 29	 22	 8	 5	 9	 23	 24
14-FC	Porto	B	 28	 22	 6	 10	 6	 23	 24
15-Atlético	CP	 26	 22	 8	 2	 12	 24	 33
16-Feirense	 26	 22	 7	 5	 10	 29	 31
17-Sp.	Covilhã	 23	 22	 5	 8	 9	 21	 26
18-Marítimo	B	 22	 22	 7	 1	 14	 20	 27
19-SC	Braga	B	 21	 22	 4	 9	 9	 20	 27
20-V.	Guimarães	B	 21	 22	 4	 9	 9	 13	 20
21-Trofense	 18	 22	 4	 6	 12	 15	 29
22-Freamunde	 18	 22	 4	 6	 12	 20	 34

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

segundA ligA

tAçA dA ligA

tAçA de PortugAl
quArtos-DE-FinAl
p. Ferreira  vs   Gil Vicente  2013-01-16  13:45
V. Guimarães  vs   sC Braga  2013-01-16  15:45
arouca  vs   Belenenses  2013-01-17  13:45
Académica  vs   Benfica  2013-01-17  15:45

arouca 2-0 portimonense
Trofense 2-1 desp. aves
marítimo B 0-3 Leixões

Feirense 2-2 Belenenses
sporting B 1-1 ud Oliveirense

Freamunde 1-1 u. madeira
Atlético CP 0-1 Penafiel

sp. Covilhã 2-0 V. Guimarães B
SC Braga B 0-0 Benfica B

santa Clara 2-0 naval
FC porto B 1-1 Tondela

RESULTADO
u. madeira 19/01 FC porto B

V. Guimarães B 19/01 sporting B
ud Oliveirense 19/01 sp. Covilhã

Tondela 19/01 Freamunde
Penafiel 19/01 Marítimo B
Benfica B 19/01 Feirense

portimonense 19/01 Trofense
Leixões 20/01 atlético Cp
desp. aves 20/01 arouca

Belenenses 20/01 santa Clara
naval 20/01 sC Braga B

PRóxiMA	JORNADA

sPorting ConDEnADo A PAgAr 360 mil Euros Ao BEnFiCA

O sporting foi condenado a indemnizar o ben-
fica em 359.338 euros pelos prejuízos provo-

cados no Estádio da Luz no decorrer do derby da 
temporada passada, informou o conselho de Dis-
ciplina (cD) da Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF).
O derby que o Benfica venceu por 1-0 e que ficou 

marcado pela polémica em redor da caixa de segu-
rança, onde os adeptos do Sporting provocaram um 
incêndio no final da partida, provocando estragos em 
várias cadeiras e mesmo na estrutura do recinto. Na 
altura foram efetuadas várias vistorias ao estádio, 
num processo em que o Sporting chegou também a 
apresentar uma queixa relativamente às condições da 
«caixa de segurança», estreada nesse encontro.
Recentemente a Comissão de Instrução e Inquéritos 

(CII) da Liga arquivou o processo de inquérito, re-
ferindo a «ausência de responsabilidade do Benfica 

pelos factos ocorridos no jogo de 26 de novembro 
de 2011, no Estádio da Luz», como tinha sido funda-
mentado pelo CD.
Mais de um ano depois dos incidentes, o CD da FPF 

decidiu obrigar o Sporting a indemnizar o Benfica 
em cerca de 360.000 euros, ao abrigo do artigo 152.º, 
uma decisão ainda passível de recurso para o Conse-
lho de Justiça. Na mesma nota, o órgão informa que 
multou ainda o clube de Alvalade em 2.250 euros por 
«comportamento incorreto do público», valor ao qual 
são abatidos 1.800 euros, valor com que o Sporting 
tinha sido punido em 29 de novembro de 2011.
No mesmo comunicado, o CD anuncia uma pena 

de dois meses de suspensão e uma multa de 2.000 
euros para o ex-diretor de comunicação do Benfica, 
João Gabriel, por declarações deste ao jornal A Bola, 
consideradas «ofensivas da honra e consideração dos 
árbitros Pedro Proença e Olegário Benquerença».

BEnFiCA 2-2 FC Porto

ClássiCo FrEnétiCo
ACABou Em EmPAtE
Estes dois gigantes querem continuar juntos. E, 

no primeiro exame, foi o campeão a mostrar-
-se um pouco mais sólido. O suficiente para levar 
um ponto e não perder o contacto. claro que Hel-
ton fez um milagre perto do fim, mas somando 
todos os minutos, a entrar, o remate de cardozo 
seria algo injusto.
Aos 17 minutos, quatro golos, dois para cada lado. 

Que mais se poderia desejar? Erros individuais ¿ in-
crível o de Artur no 1-2 (e Helton já tinha tentado 
algo semelhante minutos antes) -, uma finalização 
magistral (monumental o golo de Matic), uma joga-
da de laboratório (Moutinho, Jackson e o desvio de 
Mangala) e um ato de coragem, protagonizado por 
Gaitán, no remate para a segunda igualdade. Depois 
do frenesim e tanta emoção deitada sobre o tapete. 
Nesses 20 minutos, com golpe e contra-golpe, gan-
cho de direita contra direto de esquerda, estava a pro-
va de que estavam em campo, de longe, as melhores 
equipas do futebol português.
A luta desigual de Matic
Quando não estava a deixar-se empatar, o FC Por-

to mostrou-se superior. Melhor com a bola nos pés, 
melhor a ocupar os espaços. Bem Defour, o substitu-
to de James, a garantir superioridade a meio-campo, 
bem Jackson a receber e a entregar a bola, bem Lu-
cho, também, a chamar a si a bola e a construção de 
jogo, obrigando Matic a querer estar em vários sítios 
ao mesmo tempo, face ao menor acerto de Pérez e 
Gaitán. Os primeiros 20 minutos colocaram as fragi-
lidades de ambos os conjuntos mas também os seus 
méritos. O talento de Jackson, a objetividade de Sal-
vio, o jogo aéreo de Mangala, a presença de Matic. 
A liderança de Lucho. Esteve tudo na Luz, não faltou 
quase nada. A equipa de Vítor Pereira entrou melhor 
na partida. Um fora de jogo a Defour (mal assinala-
do) dava o tom para uma primeira parte equilibrada, 
em que o visitante sempre mostrou mais controlo, 
emocional e tático, da partida. O primeiro golo, aos 
oito minutos, confirmava a tendência. Mal a defesa 
do Benfica, ao não conseguir perceber o engodo de 
Jackson e a deixar Mangala na cara de Artur.
Mas se há coisa que o Benfica tem mostrado saber 

fazer esta temporada é reagir. Dois minutos depois de 
o francês ter enganado Artur, Melgarejo, Cardozo e 
Jardel, prepararam o golo da noite, assinado pelo pé 
esquerdo de Matic.
que foi isso, Artur?
O ritmo era vertiginoso. Cinco minutos depois da 

explosão nas bancadas, Artur atrapalha-se com Ja-
ckson e perde a bola para o colombiano, fazendo a 
Luz voltar a deitar as mãos à cabeça com um guarda-
-redes. Só que, mais uma vez, o Benfica respondeu. A 

ala direita fez uma das suas combinações, com Salvio 
a ganhar a linha e a cruzar. Cardozo atrapalhou Hel-
ton, e a bola chegou a Gaitán, que colocou toda a sua 
fome de golos naquele remate. Novamente dois mi-
nutos depois, os encarnados igualavam. Com o 2-2, 
a partida acalmou. Ataque aqui, ataque lá, mas a um 
ritmo mais controlado. O FC Porto sempre a dar a 
sensação de estar mais perto de qualquer coisa, como 
durante grande parte da segunda parte. Um parêntesis 
para aquela entrada de Mangala sobre Cardozo, que 
merecia o amarelo.
O milagre de Helton
A primeira alteração de Jesus para mudar o estado 

de coisas foi tirar Pérez de campo. Apagado e já com 
um amarelo, Martins parecia solução óbvia para ga-
rantir mais bola. O FC Porto mostrava-se mais rápido 
e mais inteligente a sair, mas faltava-lhe uma unida-
de rápida na frente para finalizar. Lucho ainda tentou 
com Jackson, mas sem grande sucesso. O tempo tam-
bém começava a pesar. Com o aproximar do minuto 
90, o Benfica inclinou-se para a frente. E Cardozo 
teve a sua oportunidade, aos 77 minutos, isolado pe-
rante Helton. Daquelas que não se podem falhar. Hel-
ton foi demasiado grande. Até ao fim, João Ferreira 
ainda perdoou o segundo amarelo a Matic (79) e o 
Benfica tentou prolongar o mais que pôde um último 
fôlego. Não chegou.

mEiAs-FinAis

SC Braga vs Benfica 2013-02-27
FC porto vs rio ave 2013-02-27
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QPR 0-0 Tottenham
Aston Villa 0-1 Southampton
Everton 0-0 Swansea City
Fulham 1-1 Wigan Athletic
Norwich City 0-0 Newcastle
Reading 3-2 West Bromwich

Stoke City 0-4 Chelsea
Sunderland 3-0 West Ham
Man. United 2-1 Liverpool

Arsenal 0-2 Man. City

 P J V E D
1-man. united 55 22 18 1 3
2-man. City 48 22 14 6 2
3-Chelsea 41 21 12 5 4
4-Tottenham 40 22 12 4 6
5-Everton 37 22 9 10 3
6-Arsenal 34 21 9 7 5
7-West Bromwich 33 22 10 3 9
8-Liverpool 31 22 8 7 7
9-Swansea City 30 22 7 9 6
10-Stoke City 29 22 6 11 5
11-West Ham 26 21 7 5 9
12-Norwich City 26 22 6 8 8
13-Fulham 25 22 6 7 9
14-Sunderland 25 22 6 7 9
15-Southampton 21 21 5 6 10
16-Newcastle 21 22 5 6 11
17-Wigan Athletic 19 22 5 4 13
18-Aston Villa 19 22 4 7 11
19-Reading 16 22 3 7 12
20-QPR 14 22 2 8 12

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtos euroPeus - resultAdos e clAssificAção

Athletic 1-2 Rayo Vallecano
Valladolid 3-1 Mallorca

Espanyol 1-0 Celta de Vigo
Osasuna 0-0 Real Madrid

Valencia 2-0 Sevilla
Real Betis 2-0 Levante

Real Sociedad 1-1 Deportivo
At. Madrid 2-0 Zaragoza
Málaga 1-3 Barcelona
Getafe 2-2 Granada

 P J V E D
1-Barcelona 55 19 18 1 0
2-at. madrid 44 19 14 2 3
3-real madrid 37 19 11 4 4
4-real Betis 34 19 11 1 7
5-rayo Vallecano 31 19 10 1 8
6-málaga 31 19 9 4 6
7-Levante 30 19 9 3 7
8-Valencia 30 19 9 3 7
9-real sociedad 26 19 7 5 7
10-Getafe 25 19 7 4 8
11-Valladolid 25 19 7 4 8
12-Zaragoza 22 19 7 1 11
13-sevilla 22 19 6 4 9
14-athletic 21 19 6 3 10
15-Espanyol 18 19 4 6 9
16-Celta de Vigo 18 19 5 3 11
17-Granada 17 19 4 5 10
18-mallorca 17 19 4 5 10
19-deportivo 16 19 3 7 9
20-Osasuna 15 19 3 6 10

esPanha
lIga BBVa

Saint-Étienne 2-2 Toulouse
Paris SG 0-0 AC Ajaccio

Troyes 1-2 Lyon
Montpellier 2-0 Lorient
Rennes 0-2 Bordeaux

Nancy 2-2 Lille
Évian TG 0-2 Brest

Stade de Reims 1-2 Bastia
Nice 5-0 Valenciennes
Sochaux 3-1 Marseille

 P J V E D
1-Lyon 41 20 12 5 3
2-paris sG 39 20 11 6 3
3-Marseille 38 20 12 2 6
4-Bordeaux 32 20 7 11 2
5-Nice 32 20 8 8 4
6-Rennes 32 20 10 2 8
7-Lorient 31 20 8 7 5
8-Lille 30 20 7 9 4
9-Montpellier 29 20 8 5 7
10-Valenciennes 29 20 8 5 7
11-Saint-Étienne 28 20 7 7 6
12-Toulouse 27 20 7 6 7
13-Bastia 25 20 7 4 9
14-Brest 24 20 7 3 10
15-AC Ajaccio 20 20 5 7 8
16-Stade de Reims 19 20 4 7 9
17-Sochaux 19 20 5 4 11
18-Évian TG 19 20 5 4 11
19-Troyes 13 20 2 7 11
20-Nancy 12 20 1 9 10

França
lIgue 1

Bologna 4-0 Chievo
Internazionale 2-0 Pescara

Torino 3-2 Siena
Lazio 2-0 Atalanta

Udinese 3-1 Fiorentina
Cagliari 2-1 Genoa
Parma 1-1 Juventus
Napoli 3-0 Palermo
Catania 1-0 Roma

Sampdoria 0-0 Milan

 P J V E D
1-juventus 45 20 14 3 3
2-Lazio 42 20 13 3 4
3-Napoli 40 20 13 3 4
4-Internazionale 38 20 12 2 6
5-Fiorentina 35 20 10 5 5
6-Roma 32 20 10 2 8
7-Milan 31 20 9 4 7
8-Parma 30 20 8 6 6
9-Udinese 30 20 7 9 4
10-Catania 29 20 8 5 7
11-Chievo 24 20 7 3 10
12-Torino 23 20 5 9 6
13-Atalanta 22 20 7 3 10
14-Sampdoria 21 20 6 4 10
15-Bologna 21 20 6 3 11
16-Pescara 20 20 6 2 12
17-Cagliari 19 20 5 4 11
18-Genoa 17 20 4 5 11
19-Palermo 15 20 3 6 11
20-Siena 11 20 4 5 11

ItálIa
serIe a

ueFa
euroPa league

lIga dos CamPeões

OiTaVOs-dE-FinaL

 1ª Mão 2ª Mão 
Valencia - Paris SG 12/02 06/03
Celtic - Juventus 12/02 06/03
Shakhtar - Dortmund 13/02 05/03
R Madrid - M. United 13/02 05/03
Arsenal - Bayern M. 19/02 13/03
FC Porto - Málaga 19/02 13/03
Galatasaray - FC Schalke 20/02 12/03
Milan - Barcelona 20/02 12/03

1/16 dE FinaL

 1ª Mão 2ª Mão 
Zenit-Liverpool 14/02 21/02
FK Anzhi-Hannover 96 14/02 21/02
BATE-Fenerbahçe 14/02 21/02
Levante-Olympiacos 14/02 21/02
Dynamo K.- Bordeaux 14/02 21/02
Bayer L.-Benfica 14/02 21/02
Ajax- Steaua 14/02 21/02
Sparta Praha- Chelsea 14/02 21/02
Napoli-Plzeň 14/02 21/02
Inter-CFR Cluj 14/02 21/02
Newcastle-Metalist 14/02 21/02
VfB Stuttgart - Genk 14/02 21/02
 At. Madrid-R. Kazan 14/02 21/02
FC Basel-Dnipro 14/02 21/02
B. M’gladbach-Lazio 14/02 21/02
Tottenham- Lyon 14/02 21/02

sobe E DEsCE
Cr: «quEro ACABAr o ContrAto 
no rEAl, DEPois não sEi»
cristiano Ronaldo diz 

que pretende acabar o 
contrato com o Real Madrid, 
válido até 2015, e a partir daí 
diz que não sabe o que pode 
acontecer. O internacional 
português também fala da 
pressão em Madrid e das 
críticas a si próprio e a josé 
Mourinho, numa entrevista 
ao site da FIFA.
Quanto ao futuro, CR res-

pondeu assim quando lhe per-

guntaram se se via a mudar 
de clube: «Quero levar até ao 
fim o meu contrato com o Real 
Madrid. Isso para mim é muito 
claro. Depois disso, não sei o 
que pode acontecer no futuro.»
No início da conversa, o por-

tuguês compara o Manchester 

United, onde ganhou a Bola de 
Ouro em 2008, e o Real Ma-
drid, partindo daí para a con-
versa sobre a pressão. «São os 
dois melhores clubes do mun-
do e é por isso que é difícil ser 
bem sucedido lá. Têm coisas 
positivas e menos positivas. 
Há mais pressão no Real Ma-
drid que no United. Estou cá 
há três anos e meio e acho que 
é assim porque toda a gente 
está totalmente focada em ga-

nhar a 10ª Taça dos Campeões. 
Isso cria alguma ansiedade», 
observa.
Quanto a si próprio, Ronaldo 

diz que não sabe por que se vê 
com frequência rodeado de po-
lémica. «Não posso responder 
a isso com certeza, também 

me questiono sobre isso. As 
pessoas que me conhecem sa-
bem como sou. Os que não me 
conhecem podem dizer o que 
quiserem. Temos de viver com 
isso, porque criticar faz parte 
da vida de todos os jogadores, 
de toda a gente», reflecte.
Por fim, a propósito das críti-

cas do Bernabéu a Mourinho, 
deixa a garantia de que o trei-
nador defende o clube até ao 
fim: «Para mim é claro que o 

Mourinho quer o melhor para 
o clube e lutará até à morte 
para o defender. Todos os que 
trabalham com ele sabem isso, 
mas temos de respeitar a opi-
nião dos adeptos.»

cristiano Ronaldo entrou em 2013 bastan-
te melhor do que saiu de 2012. E estou a fa-
lar de futebol, não de votações para escolher 
o melhor do mundo.

O avançado português foi determinante nas 
últimas duas partidas do Real Madrid. Com a Real Socie-
dad impediu Mourinho de começar o ano a ver aumentar a 
distância para o Barcelona. Com o Celta de Vigo fez tudo: 
três golos e uma assistência, a sua equipa ganhou 4-0.

Este é o Ronaldo da época passada.
Porque decide jogos, porque faz a diferença, porque mar-

ca golos e, mais importante, porque tem a atitude certa em 
todos os minutos.

Os dois jogos apelaram ao esforço de toda a equipa. Em 
ambos o Real Madrid ficou com menos um jogador. Muito 
cedo na Liga, ainda com o jogo para discutir na Taça.

O esforço de Ronaldo foi decisivo em ambas as partidas. 
A defender, mas sobretudo a assumir a bola, a ir para cima 
do adversário, no fundo a equilibrar o campo.
Por razões que só o jogador e os responsáveis do Real 

Madrid conhecerão, o Cristiano Ronaldo da primeira meta-
de desta época foi bem menos influente do que em todo o 
campeonato anterior. 

E isso, provavelmente mais do que qualquer outro factor, 
está a fazer a diferença e permtiu que se cavasse um ines-
perado fosso para o líder Barcelona.

Que 2013 esteja a começar desta forma para Cristiano Ro-
naldo é excelente notícia para José Mourinho e também 
para Paulo Bento. A seleção vai precisar de um capitão ao 
melhor nível.

O melhor Ronaldo, outra vez

AvAnçADo Português

ComEçA 2013 Em grAnDE
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soBE E desce

Pedro barbosa

As limitAçõEs quE 
o ClássiCo DEixou 
à mostrA

O clássico, repleto de erros, golos e emoção, 
deixou à vista algumas das limitações atuais 
de Benfica e F.C. Porto. Fragilidades que Jor-
ge jesus e Vítor Pereira não conseguiram dis-
farçar. Pelo menos não durante todo o tempo.

No Benfica foi inexplicável o facto de Jorge Jesus ter 
demorado quase 70 minutos a perceber que Matic era de 
menos. Apesar da exibição espantosa. Enzo fez um jogo la-
mentável, trocá-lo foi um primeiro passo, que já deveria ter 
sido dado antes. Mas ainda foi pouco. Só a troca de Lima, 
inexistente, por Aimar permitiu que, verdadeiramente, a 
equipa da casa equilibrasse a luta.
Matic tem sido um jogador essencial, mas talvez fosse 

tempo de Jesus confessar que a alternativa Enzo não é pon-
to de partida para construir alguma coisa. As limitações na-
quela zona continuam, meses depois da saída de Javi Gar-
cia e Witsel. André Gomes e André Almeida pelos vistos só 
são «aposta» quando não há mais ninguém. Carlos Martins 
e Aimar suscitam sempre dúvidas sobre a capacidade física 
que realmente possuem.
Do lado do F.C. Porto foi notória a dificuldade para fazer 

mais alguma coisa na frente. Jackson é enorme, mas sem 
James a equipa perde muito, até porque Atsu está longe 
e nem Kléber está disponível. Seria necessário um Varela 
ao melhor nível, coisa que raramente tem sido vista esta 
temporada.
Na Luz, o treinador portista deu prova de (ainda?) acre-

ditar pouco em Kelvin e nos miúdos da equipa B. E em 
Izmailov, já agora. Preferiu durante tempo de mais a tran-
quilidade de ter Defour a ajudar no meio à possibilidade 
de arriscar e tentar ganhar. Na verdade, o treinador do F.C. 
Porto não fez nada para vencer. Fez um golo de livre e re-
cebeu uma oferta. Perante um adversário que lhe permitiu o 
controlo da bola até aos 75 minutos, terminou a colocar um 
defesa e um médio centro, para segurar o 2-2.
Claro que apesar das limitações que este clássico demons-

trou, Benfica e F.C. Porto são muito mais fortes do que 
todos os outros. E a luta será entre eles.

DEsAFio Dos CluBEs: 
EsColHEr BEm

Regressou a Liga, o mer-
cado de transferências 

já abriu e manter-se-á assim 
até ao final de Janeiro. Assis-
timos nestas alturas a ajus-
tamentos em todos os clubes. 
Uns mais do que outros. No 
futebol português o dinhei-
ro é um bem escasso e até ao 
momento, tirando a compra 
de Reyes pelo Porto, num in-
vestimento a médio prazo, o 
mercado faz-se de eventuais 
trocas (Marat e Miguel Lo-
pes) e saídas para reduzir 
custos e algumas entradas.
As estruturas dos clubes de-

vem estar sempre atentas a toda 
e qualquer situação e procurar 
tomar as melhores decisões 
para manter a equipa na linha 
do pretendido. Para o treinador, 
como principal responsável, 
fazer uma boa gestão dos re-
cursos humanos é fundamental 
para manter a equipa concen-
trada, focada e permanente-
mente motivada para os objec-
tivos definidos. As equipas e 
todos aqueles que a integram 
devem, no meu entender, estar 
sujeitos a uma avaliação cons-
tante. Na época existem apenas 
dois momentos para mudanças 
e este deve ser apenas de pe-
quenos retoques para melhoria 
colectiva. Quando se pensa em 
contratar o que deve orientar as 
decisões? Em primeiro lugar, 
olhar para a equipa e avaliar 

todos os sectores e posições e 
ver quais são os pontos fortes 
e fracos. Após a avaliação das 
necessidades, definir os crité-
rios que devem estar na base 
da escolha dos jogadores. A 
contratação de um jogador, no 
meu entender, passa por três fa-
ses. Identificação: informação 
desportiva, médica, familiar, 
social. Acompanhamento: in-
formação detalhada das obser-
vações e análise de potencial a 
curto / médio prazo. Decisão: 
contexto do clube, oportuni-
dade de negócio, perspectiva 
de valorização e definição das 
condições financeiras. Na ava-
liação de um jogador são vários 
os factores que devem ser tidos 
em conta quando se pensa em 
contratar. Cada posição possui 
características próprias que têm 
de ser registadas em cada ob-
servação mas também outras 
devem fazer parte do trabalho 
de quem observa. O rendimen-
to individual e aquilo que pode 
dar à equipa são determinantes 
para a decisão final. De uma 
forma geral, características 
como a relação com a bola, o 
passe, o jogo aéreo, a comba-
tividade, a criatividade, o con-
trolo emocional, a autocon-
fiança, a dinâmica posicional, 
a tomada de decisão, o remate 
e cruzamento entre outras são 
importantes quando se observa 
um jogador. Por outro lado a 
intervenção do jogador no pro-
cesso defensivo e ofensivo da 
sua equipa deve ser observado 
e analisado com muita atenção. 
Como é o seu comportamen-

to em organização e transição 
ofensiva e defensiva? E nos 
esquemas tácticos? É forte ape-
nas defensivamente ou também 
cria perigo na área adversária? 
Tudo isto é importante mas é 
preciso saber o que se pretende 
quando se contrata um jogador.
Além das necessidades do 

clube é importante saber qual 
a situação do clube e país onde 
actua, como joga, os objectivos 
por que luta, qual a importância 
que tem na equipa. Numa futu-
ra integração, qual é o contexto 
que vai encontrar na sua nova 
equipa, quais os concorrentes 
directos da posição, o que es-
pera o treinador dele. Qual é o 
seu potencial? O valor de mer-
cado? É um jovem ou um jo-
gador feito?É uma aposta para 
o imediato ou é para crescer e 
evoluir? Naturalmente é preci-
so conhecer o historial médico 
e disciplinar. Para além dos fac-
tores meramente desportivos, 
conhecer a sua personalidade 
e enquadramento familiar tam-
bém entra em linha de conta na 
decisão. Não tenho duvidas de 
que quanto maior for o conhe-
cimento global do jogador e do 
que o envolve, menor será a 
margem de erro na sua contra-
tação. Preparar as contratações 
com tempo é sinal de organiza-
ção e de um trabalho planeado, 
o que não invalida que surjam 
oportunidades e bons negócios 
de outra forma. Este é o grande 
desafio das estruturas dos clu-
bes quando estão no mercado à 
procura de jogadores. Escolher 
bem.

PAulo sousA vAi trEinAr
nEw York rED Bulls
Nova Iorque é o próximo 

destino de Paulo Sousa. 
O português vai treinar o New 
York Red Bulls, depois de ter 
deixado o Videoton por «razões 
familiares». No início do mês, 
o antigo médio de Sporting e 
Benfica já havia sido apontado 
ao cargo e, ontem, a impren-
sa americana deu como certa 
a mudança, que o clube ainda 
não confirmou. A Major League 
Soccer tem ganho popularida-
de nos últimos anos à conta de 
alguns craques europeus em fi-
nal de carreira que se mudaram 
para os Estados Unidos, como 
Stoitchkov, David Beckham, 
Robbie Keane e... Thierry Hen-
ry, que estará às ordens de Paulo 
Sousa como grande figura do 
plantel. Apesar dos 35 anos, o 
avançado francês apontou 15 

golos na última edição da MLS. 
A estrela que brilhou no Arse-
nal é um entre vários jogadores 
contratados a título excecional 
no campeonato americano.

Na MLS as equipas são geri-
das em torno de um teto salarial 
para o plantel que não deverá ser 
excedido, mas nestes casos pon-
tuais — cujo objetivo é permitir 
que os clubes possam atuar no 
mercado de transferências in-
ternacional — o vencimento do 
jogador não fica balizado por 

esses limites. Curiosamente, o 
português vai passar por um lu-
gar que já pertenceu a um com-
patriota. Carlos Queiroz treinou 
a equipa que então dava pelo 
nome de MetroStars, em 1996 
(no mesmo ano da criação da 
Liga). O técnico, que orientou o 
jovem Paulo Sousa nos sub-20 
que conquistaram o título mun-
dial, em 1989, só esteve seis 
meses no lugar, trajeto finaliza-
do com a eliminação no play-off 
aos pés do futuro campeão DC 
United. A prova desenrola-se 
numa fase regular, seguida de 
um play-off com as dez melho-
res equipas. O título é decidido 
numa final a duas mãos. De 
acordo com a imprensa ame-
ricana, Paulo Sousa deverá ter 
como adjunto Claudio Reyna, 
antigo craque do clube.
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