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ano Novo da
minha esperança
António Vallacorba

Cá estamos finalmente à porta de 
mais um ano, a que tradicional-

mente chamamos de “Ano Novo” des-
ta quadra festiva, sem que no entanto 
eu esteja preparado para o receber de 
braços abertos e de sorriso nos lábios 
como tem acontecido e é de regular-
mente esperar.
Todos os anos por esta altura, eu já 

teria enviado e recebido resposta a 
mais de 150 postais festivos, metade 
dos quais para os Açores; mas este 
ano a maioria desses meus queridos 
familiares e amigos não só não rece-
berão as minhas habituais saudações 
festivas, como ainda estarão longe de 
saber que isso se deve, não a esqueci-
mento ou a falta de consideração, mas 
à doença do cancro que me tem afec-
tado várias partes do corpo durante o 
corrente ano.
Conforme divulguei previamente 

nestas colunas, já recebi radiação à 
cabeça, e estou presentemente a re-
ceber o quarto de seis tratamentos de 
quimioterapia ao esófago e ao pulmão 
direito. 
Há um ano atrás, era difícil de ante-

ver ou imaginar todo este traumatis-
mo por que eu iria passar em 2008. 
Especialmente psicológico, e acom-
panhado dos respectivos efeitos se-
cundários, evidentemente.
Pouca ou nenhuma decoração prepa-

rei para este ano devido a alguns da-
queles efeitos – de muita fraqueza ou 
de frio por todo o corpo e o que me 
faz ir para a cama geralmente entre as 
seis e as sete da noite.
Graças a Deus, que me vou sentindo 

melhor (pelo menos já posso engolir 

o ano de todas 
as decisões

Disparos Da artilharia israelita atingiram o local

faixa de Gaza: 40 mortos em ataque 
contra escola da oNU em Jabaliya
Pelo menos 40 palestinianos que es-

tavam refugiados numa escola das 
Nações Unidas em Jabaliya, no Norte da 
Faixa de Gaza, morreram ontem quan-
do o local foi atingido por disparos de 
artilharia israelita, adiantam fontes mé-
dicas. Este ataque, registado ao terceiro 
dia da ofensiva terrestre, eleva para 635 
o número de palestinianos mortos desde 
o início dos bombardeamentos, a 27 de 
Dezembro.
Testemunhas, citadas pelas agências in-

ternacionais, referem que dois morteiros 
atingiram o recreio da escola gerida pela 
UNRWA, a agência da ONU para os re-
fugiados palestinianos. Na altura, encon-
travam-se na escola centenas de pessoas 
que fugiram das suas casas, acreditando 
que o local estaria a salvo dos bombarde-
amentos israelitas contra a região.
Além das vítimas mortais, os projécteis 

feriram várias dezenas de pessoas, atingi-
das por estilhaços, dentro e fora do edifí-
cio. “Contámos 30 mortos e pelo menos 

40 feridos no raide junto à escola de Al-
Fakhoura”, declarou à AFP o director do 
hospital Kamal Edwan, adiantando que 
outras vítimas, incluindo dez mortos, fo-
ram transportados para o vizinho hospi-
tal de Al-Awdah, igualmente no Norte da 
Faixa de Gaza.
Horas antes, três palestinianos morre-

ram num raide aéreo israelita contra uma 
outra escola gerida pela ONU, no campo 
de refugiados de Chati, nos arredores da 

Continuação na página 3
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os alimentos), mas quanto ao resto, é como diz a nossa 
gente “nem lembra (ou cheira) à festa”!
É difícil, muito difícil mesmo de imaginar como é pos-

sível sermos acometidos de uma tal doença de um mo-
mento para o outro, com tantos projectos e sonhos ain-
da por realizar e, sobretudo, pelo desejo de querermos 
passar mais alguns anos na companhia de duas jóias de 
netinhos cuja simpatia nos faz  querer viver para lá dos 
cem anos!
Todavia, a doença “tocou-me” de um modo em que 

me faz sentir diferente. Pelo menos em humildade e so-
lidariedade para com as pessoas e o mundo. Não por-
que antes eu sempre me manifestasse indiferente, mas 

ano Novo da minha esperança
devido a certas realidades a que na altura damos pouca 
importância. 
Passei, pois, a ter uma outra perspectiva das coisas
É agora, por exemplo, que a fé e/ou a coragem são pos-

tas à prova. Algo, aliás, que ando constantemente à pro-
cura de fortalecimento e tenho agora a maior esperança 
depois  do milagre da Natividade.
É nesse espírito, também, que ora me dirijo a todos vós 

para vos desejar um Ano Novo muito próspero, pleno de 
muita saúde, paz, amor, e muita alegria durante o res-
pectivo “Reveillon”. Cá por mim, já ficarei assaz feliz e 
agradecido se o Menino-Jesus me conceder a graça de 
um pouco mais de saúde.

aberturas identitárias...

O nosso planeta sofreu muitas transformações, ao 
longo dos muitos milhões de anos da sua existên-

cia. Mesmo os continentes não tinham a forma que nós 
conhecemos. Basta pensarmos que a Europa actual este-
ve, durante muitos séculos, unida à África, por exemplo. 
Do mesmo modo, desde o aparecimento dos primeiros 
seres vivos, que se verificou na Era secundária, há cerca 
de 250 milhões de anos e da qual ainda existe uma espé-
cie que é o crocodilo, passou-se igualmente por grandes 
modificações, atravessando o Terciário dos mamíferos 
até chegar ao Quaternário ou Antropozóico (tempo ge-
ológico de um milhão de anos), quando surgiu o Ho-
mem sobre a Terra. Sabemos que em termos genéricos 
descendemos dos macacos. Foi uma longa e elaborada 
epopeia, a passagem do macaco ao homem. Mas pouco 
a pouco, o corpo humano foi tomando outra forma e as 
mutações genéticas, devido ao uso da linguagem que 
entretanto se tinha desenvolvido no homem primitivo, 
foram gradualmente criando as diferenças entre os dois 
seres. Para isso, muito contribuiu o cérebro, que no Ho-
mem, é uma verdadeira caixa de ferramentas, de multi-
facetadas utilidades. Chama-se inteligência e é um dom 
que todos deveriam ter.
Nas sociedades humanas foi e é frequente, — desde 

os povos nómadas às estruturadas sociedades que se 
seguiram, — o intercâmbio entre raças diferentes sem, 
todavia, existir uma verdadeira mestiçagem. É que, 
mesmo se na aparência somos do mesmo tipo, existem 
diferenças fundamentais de modos de vida e de estar 
no mundo. Culturas diferentes, hábitos diferentes, tra-
dições diferentes. Estas diferenças, simples mas impor-
tantes, assemelham-se aos cromossomas que constitu-
ídos por ADN, são o património genético do homem. 
Temos então, o homem convivial, fraternal e livre, que 
mesmo abrindo-se a outros povos, a outras culturas, 
guarda religiosamente a sua identidade. O seu ADN na-
cional. E se Deus criou o Mundo, foi ele portanto quem 

criou os diferentes povos. E alguma razão terá tido para 
isso. Com o nascimento de Jesus em Belém, que agora 
se comemorou, não creio que se possa afirmar que Ele 
não tinha identidade própria, sabendo-se que era judeu. 
O que realmente não tinha, era cofre-forte nem contas 
bancárias…e que os seus acólitos, nessa época, espalha-
vam a boa nova gratuitamente, não existindo registos 
de facturações de baptismos, crismas ou outros actos 
religiosos. Poder-se-á dizer que talvez não houvessem 
arquivos naqueles tempos porém, somos obrigados de 
constatar, não se encontrar na Bíblia qualquer preçário. 
Logo, a abertura do coração de Jesus para com os seus 
semelhantes, foi sempre desinteressada dos pecúlios 
que os seus seguidores tanto apreciam. E tanto especu-
lam. Abusando, sempre que podem, da inocência e da 
ignorância, com a ajuda de uns quantos integristas. Ar-
rogantes e doentiamente beatos.
A alegria da Natividade percorreu o mundo de então, 

entrando na poderosa Roma que reagiu com a violência 
e as atrocidades conhecidas. Porém o Romano cristão, 
sempre teve identificação romana. O Cristianismo espa-
lhou-se à escala planetária, guardando no entanto cada 
povo a sua própria identidade. E o mesmo aconteceu na 
Idade Média, com os Cristãos Novos. Ficaram sempre 
judeus. Convertidos. A identidade de cada qual é algo 
insubstituível. E assim deverá ficar. 
Já nos nossos dias, foi criado na Europa, o CU (Cartão 

Único) ou CC (Cartão do Cidadão) — cada um utiliza a 
sigla que mais lhe agrada e consoante o país em que se 
encontra —, onde estão inseridas todas as informações 
do portador (Identidade e filiação, Fiscal, Laboral, Saú-
de etc) e, quem desejar comprar um carro ou uma casa, 
só terá de dar o CU ou o CC ao gerente do Banco, para 
que lhe seja concedido o empréstimo de que necessita 
para o seu projecto. Sem essas informações fundamen-
tais, sem esse cartão de identidade, nunca o comprador 
conseguiria obter os fundos que a transacção exige.
Por isso, não confundamos Fé com identidades e menos 

ainda com indulgências pessoais. Tenhamos presente a 
razão que motivou a ruptura de Martinho Lutero com o 
Papa Leão X, abrindo largas as portas ao (Luterismo) 
Protestantismo, Anglicanismo e outras. Foi, como sa-
bido, pela determinação Papal, em 1517, de conceder 
o perdão dos pecados (Indulgência), a todos os cristãos 
que dessem esmola para a construção da Basílica de S. 
Pedro. A Bula das Indulgências, como ficou conhecida, 
meteu assim a nu, os abusos da Igreja na exploração das 
crenças religiosas. 
Hábito que querem perpetuar.

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

associação portUgUesa
Do espírito santo
A Associação portuguesa do espírito santo organiza a matança do 
porco no sábado, 31 de janeiro de 2009 às 19h30. A noite será abri-
lhantada por duarte Froias. ementa: sopa caseira, morcela, torres-
mos, inhames, batata doce, sobremesa. preço: $25.00 adultos, $12.00 
crianças dos 6 aos 12. 
reservar pelos telefones, 514-254-4647 ou 514-354-4647.

associação portUgUesa Do canaDÁ
A Associação portuguesa do canadá organiza na sexta-feira, 9 de 
janeiro, um cozido à portuguesa. reserve o seu lugar 514-844-2269.

1610. Galileu descobriu os quatro satélites de Júpiter - Io, Europa, Gani-
medes e Calisto. 
1714. Uma Patente foi emitida para a primeira máquina de escrever projec-
tada pelo inventor inglês Henry Mill. 
1830. Morte da rainha viúva D. Carlota Joaquina, em Lisboa. Tinha casado 
com o infante D. João, futuro D. João VI em 1785. 
1989. O imperador japonês Hirohito morreu, tendo reinado durante 62 
anos. Foi suceido pelo filho o príncipe Akihito.

“O homem não morre quando deixa de viver, mas sim quando deixa de 
amar.” Charles Chaplin

centro De acção
socio-comUnitÁria De montreal
o centro de Acção sócio-comunitária de montreal informa que os 
números do sorteio efectuado no almoço de natal das pessoas de 
idade, no dia 16 de dezembro,  foram os seguintes: 1º prémio,no. 809, 
2º prémio nº. 309, 3º prémio, nº.78, 4º prémio, nº. 321, 5º prémio, nº.558 
e 6º prémio, nº. 133. obrigada pela vossa participação. 
para mais informações contactar: 514-842 8045
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Em 2009, os portugueses vão três vezes às urnas. No 
agitado calendário político constam as eleições eu-

ropeias, em Junho — a data será designada pelo Presi-
dente da República, Cavaco Silva — e as autárquicas e 
legislativas, as primeiras entre 22 de Setembro e 14 de 
Outubro e as segundas entre 14 de Setembro e 14 de 
Outubro.
No acto eleitoral onde vai ser decidido se José Sócrates 

renova mandato como primeiro-ministro, tudo aponta 
para que Manuela Ferreira Leite seja a sua principal 
opositora. A actual líder do PSD já manifestou a sua in-
tenção de entrar na corrida a São Bento. “Não me vou 
desviar em nome de quaisquer sondagens”, disse, no 
início de Dezembro, a propósito de uma sondagem que 
dava conta de mais uma descida do seu partido na inten-
ção de voto dos portugueses, acrescentando que “o dia 
da grande sondagem é o dia das eleições”. PS, Bloco de 
Esquerda e CDS-PP vão também decidir em 2009 a sua 
liderança e definir estratégias: o primeiro entre 26 de 
Fevereiro e 1 de Março, o segundo entre 7 e 8 de Feve-
reiro e o terceiro entre 17 e 18 de Janeiro.
No PS, é quase certo que o secretário-geral José Só-

crates se mantenha na liderança. Mas o partido poderá 
sofrer mudanças. Uma das incógnitas é se Manuel Ale-
gre, que no fórum das esquerdas manifestou intenção 
de fundar um novo partido, integrará as listas do PS às 
próximas legislativas.
Na corrida à principal câmara do país, a de Lisboa, An-

tónio Costa e Pedro Santana Lopes são para já os únicos 
candidatos conhecidos. O combate pode vir a ser domi-
nado pela aliança entre o PSD e o CDS-PP.
Tribunais atarefados
No plano judicial, o ano será igualmente turbulento. O 

“processo Casa Pia”, o mais longo e mediático da his-
tória da justiça portuguesa, entra no quinto ano com as 
alegações finais da defesa dos sete arguidos acusados de 

o ano de todas as decisões
crimes sexuais contra crianças das instituições. A leitura 
da decisão do tribunal ainda não tem data marcada. 
Já Vale e Azevedo continua a tentar adiar a sua extra-

dição para Portugal. 
De recurso em recurso, tem vindo a evitar a decisão do 

tribunal britânico. No entanto, esta poderá ser conheci-
da em 2009.
Esmeralda, a menina de seis anos da Sertã, prossegue 

no centro da batalha entre pai biológico e pais afectivos. 
É provável que o processo chegue ao fim este ano e seja 
finalmente decidida a custódia da criança.
Também em 2009 deverá terminar o julgamento dos 

inspectores da PJ acusados de agredirem Leonor Cipria-
no, a mãe de Joana, desaparecida do Algarve em 2004. 
O combate à criminalidade violenta continua a ser “uma 
prioridade da estratégia de segurança em 2009”, disse o 
ministro da Admninistração Interna, Rui Pereira. 
Foram precisamente estes crimes graves que levaram 

ao banco do réus 11 homens indicados por homicídio, 
tráfico de droga e posse ilegal de armas, naquele que 
ficou conhecido como o “caso Noite Branca” do Porto. 
O julgamento deverá realizar-se este ano.
Também nos tribunais prossegue o gigantesco caso de 

fraude fiscal “Operação Furacão”, com duas centenas 
de arguidos. A verdadeira dimensão das ilegalidades co-
metidas no BPN poderá ser esclarecida este ano. 
Nas escolas — e nas ruas —, o braço-de-ferro entre 

professores e ministra da Educação promete intensos 
episódios. 
Mesmo com a promulgação da proposta de avaliação 

apresentada pelo Governo, mais simplificada, a plata-
forma sindical insiste na greve geral de 19 de Janeiro. 
“[A luta] irá continuar, se necessário mais forte”, disse, 
no primeiro dia do ano, o dirigente sindical Mário No-
gueira. Já as carreiras na saúde, de médicos e enfermei-
ros, vão também voltar a ser discutidas estes mês.

ensino profissional
triplicou
O ensino profissional mais do que triplicou nos úl-

timos dez anos em Portugal, tanto em número de 
alunos como na oferta de cursos, abrangendo actual-
mente quase um terço dos estudantes do secundário, 
indicam dados do Ministério da Educação.
Em 2009, ano em que se comemoram os 20 anos do 

ensino profissional em Portugal, estão a frequentar este 
tipo de cursos quase 91 mil alunos, dos quais 60,3 por 
cento em escolas secundárias públicas.
 O número de alunos inscritos em cursos profissionais 

tem mantido crescimentos constantes desde há, pelo 
menos, dez anos, quando estavam inscritos 27 995 alu-
nos, apenas nas escolas profissionais. O crescimento 
nos últimos dez anos reforça a convicção da ministra 
da Educação de que a meta do Governo nesta matéria 
vai ser atingida. “O Governo propunha-se atingir a meta 
de, em 2010, ter metade dos alunos do secundário a fre-
quentar a via qualificante e, actualmente, à entrada no 
10º ano, já alcançámos o objectivo”, afirmou Maria de 
Lurdes Rodrigues, em declarações à agência Lusa.

Mais de 30 mil
pessoas nas urgências
Cerca de 32 mil pessoas procuraram na sexta-feira 

as urgências dos hospitais e centros de saúde, mais 
60 por cento do que a 31 de Dezembro. Mas segundo 
a Direcção-Geral da Saúde (DGS) a situação tende a 
melhorar.“Todo o dispositivo que foi montado para dar 
resposta [à epidemia de gripe] vai manter-se, mas prova-
velmente a situação irá melhorar. Terça-feira já atingimos 
a intensidade máxima do período epidémico gripal deste 
Inverno”, disse o coordenador da DGS, Mário Carreira.

Disparos Da artilharia israelita atingiram o local

faixa de Gaza: 40 mortos em ataque 
contra escola da oNU em Jabaliya

cidade de Gaza. Segundo a AFP, as ví-
timas eram três primos, de 19, 20 e 21 
anos, que tinham fugido pouco antes da 

zona de Beit Lahya, palco nas últimas 
horas de confrontos entre os soldados 
israelitas e militantes do Hamas. No mo-
mento do ataque, estavam refugiadas 450 
pessoas naquela escola, identificada com 
bandeiras das Nações Unidas.
Estes ataques elevam para 635 o núme-

ro de palestinianos mortos desde o início 
da ofensiva desencadeada por Israel con-

Continuação da página 1
tra a Faixa de Gaza para pôr fim ao dis-
paro de “rockets” contra o seu território. 
Os serviços de emergência palestinianos 
adiantam que outros 2900 palestinianos 
ficaram feridos em 11 dias de ataques.
Do outro lado da fronteira, onde apesar 

da ofensiva continuam diariamente a cair 
“rockets”, quatro civis foram mortos na 
última semana e meia e perto de 40 fica-
ram feridos. Seis militares morreram des-
de o início da incursão terrestre, três dos 
quais atingidos por engano por disparos 
da artilharia israelita. PÚBLICO.PT
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Julho
Viajante decapitado num autocarro
Um jovem homem que viajava de 
Edmonton para Winnipeg a bordo de 
um autocarro da companhia Greyhound, 
foi decapitado por outro passageiro. 
Testemunhas tinham afirmado que a 
vítima dormia quando o suspeito o 
atacou. O motorista parou imediatamente 
o veículo e os passageiros precipitaram-
se para sair, sob as ameaças do assassino. 
O agressor ficou “encarcerado” no 
autocarro pelo motorista, que aferrolhou 
a porta do exterior. À sua chegada, os 
polícias cercaram o veículo antes de 
proceder à detenção do suspeito.

Agosto
Listeriose: Maple Leaf assume a inteira 
responsabilidade
A companhia Maple Leaf assumiu 
a inteira responsabilidade pela 
contaminação da bactéria “listeria 
monocytogenes, pela sua fábrica de 
Toronto”. Consequentemente, a fábrica 
onde apareceu a bactéria foi fechada. O 
presidente de Maple Leaf, indicou que 
havia dez pessoas afectadas à inspecção 
e ao controlo, e um agente da agência 
canadiana de inspecção dos alimentos está 
permanentemente presente. Acrescentou 
que era virtualmente impossível testar 
a totalidade dos produtos. Centenas de 

produtos foram retirados do mercado, 
e a eclosão da bactéria fez cerca de 20 
vítimas. 
Setembro
Eleições a 14 de Outubro
O primeiro-ministro Stephen Harper 
pediu a 7 de Setembro, à Governadora-
geral do Canadá de decretar a realização 
de eleições gerais, que decorreriam a 14 
de Outubro. Embora a decisão entrasse 
em contradição com o espírito da lei 
que o senhor Harper tinha ele mesmo 
feito adoptar – eleições a data fixa – e 
que teria assim dado uma eleição geral 
dentro de um ano, o primeiro-ministro 
fundamentou a sua posição pelo facto de 
ter perdido a confiança do Parlamento. 
O resultado foi defectivo, porque obteve 
outro governo minoritário, com uma 
câmara composta de 143 deputados do 
PCC, 77 do PLC, 49 do BQ, 37 do NPD, 
e 2 deputados independentes.
Outubro
Dólar canadiano a 77,59¢ US
O dólar canadiano encerrou a 27 de 
Outubro em 77,59¢ US, uma diminuição 

de quase 20 cêntimos nas últimas 
semanas. O dólar americano fechou com 
1,2889 $ CAN, um aumento de 1,60¢. O 
“Sterling Pound” britânico terminou a 
sessão a 2,0139 $ CAN, e o Euro valia 
1,6141 $ CAN.

Novembro
“O Quebeque necessita um
governo maioritário” - Jean Charest
“O Quebeque não pode continuar a 
permitir a instabilidade de um governo 
minoritário se quer fazer face à crise 
financeira”. Foi o que declarou o primeiro-
ministro Jean Charest, a 5 de Novembro, 
depois de ter anunciado o lançamento da 
campanha eleitoral para as eleições gerais 
de 8 de Dezembro. “Se a coabitação era 
praticável em tempos de crescimento, 
constitui um risco insensato em período 
de incerteza”, declarou o chefe do 
Partido liberal. O senhor Charest acusa 

as oposições adequista e pequista, que 
se opunham a certas medidas adoptadas 
pelo seu governo para apoiar a economia, 
nomeadamente as baixas de imposto e 
os investimentos nas infra-estruturas. 
O resultado da eleição foi interessante, 
com um governo maioritário e uma 
Assembleia composta por 66 deputados 
do PLQ, 51 do PQ, 7 da ADQ e 1 de QS.
Dezembro
Sessão parlamentar prorrogada
No fim de um encontro que durou mais 
de duas horas com a governadora-
geral Michaëlle Jean, Stephen Harper 
conseguiu obter a prorrogação da 
Câmara dos comuns. O senhor Harper 
evitava deste modo de expor o seu 
governo a um voto de censura. Esta 
decisão travou assim, temporariamente, 
as ambições da coalizão formada pelos 
liberais, novo-democratas e bloquistas, 
que aspirava tomar o poder após ter 
feito cair o Governo. Os trabalhos na 
Câmara dos Comuns retomarão a 26 de 
Janeiro de 2009. Nos últimos meses, 
foram trabalhadas apenas algumas horas 
no Parlamento canadiano. O primeiro-
ministro recusou dizer porque razão o 
encontro com a governadora-geral tinha 
sido tão longo. Tudo isto começou com 
o discurso do enunciado económico, 
pelo ministro das Finanças, Jim Flaherty, 
a 27 de Novembro passado, que tinha 
comunicado cortes de 4,3 mil milhões 
de dólares no próximo orçamento. O 
ministro também tinha confirmado a 
abolição do financiamento público dos 
partidos políticos, e outras medidas, 
desta vez do lado da função pública. 
Flaherty queria limitar os salários dos 
empregados deste sector e também 
suspender o direito de greve para todos os 
empregados. A conclusão da história terá 
lugar nas próximas semanas, seja com 
eleições, com um governo de coalizão ou 
um governo conservador, com apoio do 
Liberal.

coorDenaDo por migUel FÉlix
mfelix@avozdeportugal.com

Revista do ano 2008 (Segunda parte)

Cada vez mais acreditamos que a quadra natalícia é para as crianças. O nascimento do Menino Jesus é o símbolo da vida de 
Deus. O Pai Natal, esse, é o homem vestido de vermelho, de barbas brancas, que alegra as crianças. 
Na noite de 24 de Dezembro de 2008, pelas 21h30, decorreu na Igreja Santa Cruz a linda missa de Natal das Crianças, a que 
tive o prazer de assistir. Estão de parabéns os alunos da catequese e os adultos, pela realização desta linda missa de Natal. 
Todos, de uma forma geral, merecem o nosso aplauso.

Missa de Natal das crianças
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carta dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, 
Novidades. Amor: É possível que reencontre um amigo mui-
to chegado que já não via há algum tempo e que passem 
bons momentos juntos. saúde: Evite enervar-se demasiado 
com problemas pouco importantes. dinheiro: É possível que 

durante esta semana sinta uma pequena quebra no sector financeiro.
número da sorte: 75 números da semana: 4, 5, 9, 7, 3, 6

carta dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Ines-
perada, Amizade. Amor: Lute sempre pela sua felicidade, 
não se deixe vencer pelos obstáculos. É possível que conhe-
ça uma pessoa muito especial. saúde: Procure estar mais 

atento aos sinais que o seu organismo lhe envia. 
dinheiro: Todos os projectos que apresentar durante esta semana es-
tarão favorecidos. 
número da sorte: 26 números da semana: 8, 5, 2, 7, 4, 1

carta dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Faça uma surpresa agradável a um familiar muito 
querido. saúde: O seu bem-estar físico depende da sua 
disponibilidade para descansar. Cuidado com as correntes 

de ar. dinheiro: Não haverão grandes alterações neste campo. Evite 
desperdiçar dinheiro em coisas que não lhe fazem falta. 
número da sorte: 28 números da semana: 26, 3, 41, 10, 25, 5

carta dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do 
Amor, Grande Alegria. Amor: As crianças da sua família ne-
cessitam da sua atenção e do seu carinho. saúde: O seu 
organismo poderá ressentir-se de uma dieta alimentar desa-

dequada. dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recom-
pensado. É uma boa altura para pedir um aumento, não tenha receio.
número da sorte: 37 números da semana: 10, 20, 1, 4, 7, 11

carta dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento, Angústia. Amor: Deixe-se levar pelos seus 
sentimentos. Poderão ocorrer algumas mudanças no seu 
relacionamento. saúde: É provável que se sinta um pouco 

indisposto. dinheiro: Evite falar com os seus colegas sobre assuntos 
que não lhe dizem respeito. Poderá solidificar as suas finanças se confiar 
mais em si.
número da sorte: 59 números da semana: 6, 8, 4, 1, 2, 10

carta dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Durante esta semana vai conseguir colocar as suas 
ideias no lugar. saúde: Tome conta da sua saúde e evite 
exceder-se. Cuide da sua mente. dinheiro: Proteja-se de 

um colega com más intenções. Período de dúvidas profissionais.
número da sorte: 71 números da semana: 9, 6, 3, 7, 4, 1

carta dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Período em que estará mais virado para si. Evite ser 
agressivo e demasiado possessivo com o seu par. 
saúde: Cuidado com as indigestões. Poderão surgir pro-

blemas digestivos. dinheiro: Proteja as suas economias. Não efectue 
gastos supérfluos.
número da sorte: 45 números da semana: 33, 36, 39, 28, 27, 40

carta dominante: O Sol, que significa Glória, Honra.
Amor: Tenha calma e evite tomar atitudes precipitadas. Pen-
se bem antes de entrar de cabeça numa relação.
saúde: A semana decorrerá sem grandes problemas a nível 

de saúde. dinheiro: Uma inesperada entrada de capital poderá fazer 
com que consiga pagar uma dívida. É um bom momento para negócios.
número da sorte: 19 números da semana: 9, 8, 1, 2, 5, 22

carta dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Colabore em actividades familiares. Pense um pouco 
mais na sua relação e reflicta bem se é realmente feliz.
saúde: Procure ser mais cuidadoso com o seu sistema 

gástrico. Evite situações de stress, estas poderão trazer-lhe alguns pro-
blemas de saúde. dinheiro: Evite deixar-se intimidar por ameaças infun-
dadas de um colega. 
número da sorte: 18 números da semana: 3, 6, 9, 7, 4, 1

carta dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Fal-
sidade. Amor: A semana promete ser marcada por muito 
romantismo. 
saúde: Período sem grandes problemas ao nível da saúde. 
dinheiro: Seja ousado e faça uma proposta arrojada ao seu 

chefe. Poderá surgir um crescimento inesperado do seu poder material.
número da sorte: 52 números da semana: 25, 28, 14, 17, 3, 39

carta dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Evite deixar-se abater por uma discussão com o seu 
par. Período em que está muito sensível. saúde: É possível 
que venha a ter alguns problemas ao nível ocular. 
dinheiro: Não se esperam alterações significativas. Saiba 

resolver situações complicadas. 
número da sorte: 69
números da semana: 3, 6, 5, 2, 4, 1

carta dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Seja mais compreensivo com a sua cara-metade. 
Cuidado com os falsos amigos. saúde: Imponha um pouco 
mais de disciplina a si próprio. Atenção ao excesso de exer-
cício físico. dinheiro: Período favorável à concretização de 

um negócio. O seu poder financeiro estará estável.
número da sorte: 14
números da semana: 2, 5, 4, 10, 11, 13

cArneiro (21 de março - 19 de Abril)

touro (20 de Abril - 20 de maio)

gÉmeos (21 de maio - 20 de junho)

cArAnguejo (21 junho - 22 de julho)

leão (23 de julho - 22 de Agosto)

virgem (23 de Agosto - 22 de setembro)

escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

sAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)

cApricÓrnio (22 dezembro - 20 de janeiro)

AQuÁrio (21 de janeiro - 18 de Fevereiro)

peixes (19 de Fevereiro - 20 de março)

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)

Planchers

L. Miranda
Especializado em instalação e reparação de soalhos

trabalho garantido
26 anos de experiência

Contacte Liberal Miranda

514-272-0519

• Lixar    •   Envernizar    •   Acabamento em cristal
• Cores ao gosto do cliente
• Instalação de Tacos, “Bois franc”, “parqueterie”
• Fornecemos a madeira

Natal do «vamos comer Juntos»
Antero Branco
jornal@avozdeportugal.com

O “Vamos Comer Juntos” or-
ganizou no passado dia 17 

de Dezembro a sua festa de Na-
tal. A cerimónia iniciou-se  com 
a missa de festa e unção aos do-
entes, presidida pelos reveren-
dos padres José Maria Cardoso 

e Clifford de Sousa. Em seguida foi servido a todos os 
presentes, jovens e menos jovens, um repasto tradicional 
de Natal bem à portuguesa. No menu constava de caldo 
verde, “bacalhau com todos”, arroz doce e bolo-rei.
Mais de duzentas pessoas aderiram a este acontecimen-

to. D. Olga Loureiro, que faz parte do grupo da cozinha, 
disse que preparar estes almoços dá trabalho, mas todo 
o cansaço é compensado pela alegria que se vê no rosto 
do Sr. Padre José Maria pelo sucesso desta iniciativa. 
Acontecimentos desta natureza fazem com que as pes-

soas saiam de casa e sobretudo as faz conviver e divertir 
umas com as outras. 
E o «Vamos Comer Juntos» estará de volta em Janeiro. Se 

ainda não está incrito, telefone para a secretaria da Missão. 

A UTL, chefiada pelo padre José Maria está, mais uma 
vez, de parabéns por estas excelentes iniciativas.
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Bom e feliz ano Novo 2009!

O que nos trará 
o ano novo? 

Aquele que con-
segue adivinhar 
é bruxo. Alguém 
me disse: “ a me-
lhor maneira de 
prever o futuro é 

inventá-lo”. 
Acredito que facilmente posso transpor-

tar esta frase para este ano de 2009. O 
que tem ela a oferecer-nos em compara-
ção ao que nós temos para lhe dar? 
Sem dúvida de continuidade nas nossas 

acções, que fazem com que os pequenos 
gestos feitos aqui e ali ao longo de cada 
semana, contribuam mais para alargar o 
campo da nossa consciência individual e 
planetária.
Entrar no ano novo, é como entrar numa 

floresta. Desde que estejamos vivos, 
sentimo-nos privilegiados de poder-mos 
ter momentos de comunicação com ela. 
Natureza rica de imagens, de impressões 
e de emoções. 
Escolhemos o circuito que seguiremos e 

ao escolher a vereda que melhor nos con-
vêm, a vastidão da floresta anuncia bele-
za e imensidão, mas a grande paisagem 
tapa-nos a resolução e esconde também 
os obstáculos, tendo assim a vantagem de 
os vermos um a um avançarem em direc-
ção a nós. 
Pode aparecer o galho de uma arvore, 

por exemplo, de repente na nossa fren-
te sem o esperarmos, surgindo como que 
para nos tapar o caminho, ou ainda algu-
ma pedra escorregadia e angulosa que se 
ri de nós, ao darmos uns escorregões ou 
mesmo quedas.

Destabilização, marcas perdidas, ponto 
de queda? 
É curioso como alguns pássaros de ca-

beça preta, empoleirados numa árvore 
ao nosso lado, assobiam em coro thick-
a-di-di como que a zombar de nós. Viva 
a vida! 
Seguramente que em 2009 haverá boas 

ocasiões como num passeio longo em que 
caímos e nos devemos reerguer do passo 
em vão que demos e retomar uma nova 
direcção, tendo o cuidado de por um pé 
em frente do outro, sendo assim a melhor 
maneira de andar e avançar.
O ano de 2009 será um ano diferente 

que ao desencadear trará consigo a ex-
pectativa de dias melhores e a convicção 
da realização dos sonhos que ficaram no 
ano que passou.
Com o coração repleto de amor, as vi-

cissitudes da vida serão contornadas com 
mais agilidade. 

Para isso, temos que acreditar em nós 
próprios, no nosso potencial, na nossa 
força interior. Que o Ano Novo seja mar-
cado pelo fim das injustiças, das discór-
dias, dos preconceitos. Brindemos à Paz 
e à fraternidade. Que seja um novo ano 
para se viver, acreditar, amar...
O tempo não é, nunca foi e nunca será, 

igual para ninguém, apesar de conviver-
mos uma sincronia temporal. 
Não entramos aqui todos juntos e não 

seguimos as mesmas rotas, mas estamos 
todos aqui e compartilhamos o mesmo 
destino; assim como nos encontramos a 
todo o instante, no limiar do paradoxo 
autonomia e colectividade. 
O tempo é a mente e a mente é a expres-

são universal do agora. Quando o agora 
é um tempo igual para todos perde o en-
canto mágico da autonomia e o valor da 
criação. 
O tempo igual para todos oprime o ines-

perado, é pré-estabelecido, anavalha a 
impulsividade... o girar dos ponteiros im-
pulsiona o passado de mera lembrança, 
a fantasia vivenciada e cria nostalgia por 
um desejo desconhecido. 
Já o futuro, este sim, o único sobre o 

qual ainda é possível ser autónomo, tor-
na-se a meta por excelência. 
Um novo ano começa, pena só ele seja 

novo, pois daqui a pouco envelhece. 
Um dia de festa, ceia, mesa farta, fogos 

de artifícios nos ares, mas a pompa dura 
apenas um dia e a miséria permanece em 
tantos lares. 
É preciso que a festa não termine, que 

cada dia seja festejado, que em cada dia 
algo de novo e de bom aconteça, mudan-
do o que pode e deve ser mudado Que 
seja novo cada dia e que cada abraço seja 
mesmo de união, para que haja paz e pro-
gresso nos 364 dias que ainda virão.
O ano de 2009 bate palmas no portão 

do tempo, pois é mais um novo amigo a 
trazer-nos outro calendário. 
O seu antecessor espera-o cabisbaixo 

para lhe entregar o trono, mas ele não se 
deve entristecer, velho amigo. 
Pois apesar de tudo, o ano de 2008 tam-

bém foi bom... nós é que, às vezes não 
soubemos escrever o que devíamos, em 
suas trezentas e sessenta e cinco pági-
nas...
Vamos agradecer a Deus cada um dos 

raios de sol que Ele nos envia todos os 
dias. 
Vamos procurar ouvir os sons dos cantos 

dos pássaros, e acreditar que neste Ano 
Novo, teremos uma manhã radiante.

Viva o Ano Novo! Com muito carinho 
e a mais sincera esperança.

Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

a carga Do papa contra a
conFUsão Dos sexos magoa os homossexUais

Benoit Xvi visa a teoria do “género”
Cidade do Vaticano - O Papa Benoit 

XVI atacou de face os homossexu-
ais com um discurso do fim do ano apre-
sentando a confusão dos sexos como uma 
ameaça mais grave para a sobrevivência 
da Humanidade que as alterações climá-
ticas.
A nova carga do Papa contra o que ele 

apresenta como uma negação da sacros-
santa lei natural, suscitou vivas críticas 
no meio das associações e personalidades 
homossexuais, na Itália como no estran-
geiro. Ela foi tanto mais mal aceite por 
intervir logo após a recusa do Vaticano de 
se associar ao pedido de despenalização 
universal da homossexualidade, lançada 
a 18 de Dezembro à ONU por 66 países.
Foi pela crítica da teoria do “género” 

que Benoit XVI abordou o sujeito no dia 
22 passado, face a uma plateia de cardiais 

e prelados reunidos no Vaticano para o 
tradicional discurso de fim de ano.
Esta teoria, que nasceu nos Estados 

Unidos nos anos 1970, hoje defendida 
na Europa pelas associações de homos-
sexuais e certas correntes femininistas, 
estabelece uma distinção entre a ligação 
biológica a tal ou tal sexo e a identidade 
real da pessoa.
Primeira vez
Ela é denunciada desde há longo tempo 

pelos bispos americanos e as comissões 
especializadas do Vaticano, mas é a pri-
meira vez que Benoit XVI fala explici-
tamente.
“A ordem da Criação” é posta em causa 

pelo “que se designa comummente pelo 
termo “género”” deplorou o Sumo Pontí-
fice. Ele acrescentou que a Igreja católica 
tem por missão recordar a “lei natural” 
estabelecida por Deus, para “proteger 
o homem contra a sua própria destrui-
ção”, como ele defende “a terra, a água 
e o ar” das ameaças ecológicas”.
“Se as florestas tropicais merecem a 

nossa protecção, o homem (…) não a 
merece menos”, resumiu, antes de plei-
tear uma vez mais o casamento, “união 

de toda a vida entre um homem e uma 
mulher”.
“O mundo atravessa uma crise econó-

mica gigantesca”, e na véspera de Natal, 
“as gentes têm necessidade de uma pa-
lavra de reconforto”, reagiu a deputada 
italiana de esquerda Ppaola Concia, de-
fendedora dos homossexuais, numa carta 
aberta a Benoit XVI. 
“Acha que é verdadeiramente oportuno 

falar de “género” a toda essa pobre gente 
reduzida ao desemprego ou em situação 
precária, que não sabem sequer o que é 
que isso quer dizer”, perguntou ela.
Ataques homofobes
“Trata-se do milésimo ataque homofobe 

deste Papa” declarou à AFP Gustav Ho-
fer, co-realizador do documentário “Sou-
dain l’hiver dernier”, sobre a vida de um 
casal de homossexuais em Itália.

“O Vaticano fala da homossexualida-
de ou da transexualidade, como se fos-
se um capricho e nunca um sofrimento”, 
denuncia ele, acrescentando que a Igreja 
católica “reduz a orientação sexual ao 
acto sexual, como se nada tivesse a ver 
com a identidade da pessoa”.
“Nós somos gente como os outros e não 

queremos ser designados como pecado-
res pelo simples facto de sermos transgé-
nero”, estima Vladimir Luxúria, transe-
xual e antigo deputado comunista.
Na Grã-Bretanha, Sharon Ferguson, 

directora geral do Movimento cristão ra-
betas e lésbicas, qualificou os propósitos 
do Papa de “totalmente irresponsáveis 
e inaceitáveis tanto no fundo como na 
forma”. “O Papa propaga o receio que 
os homossexuais ameaçam o planeta. É 
simplesmente uma aberração”, estimou 
Gilles Fraser, presidente da Inclusiva 
Igreja, um movimento anglicano pro-
homossexual. “Estes comentários traem 
uma falta de abertura face à complexida-
de da criação”, segundo o antigo religio-
so dominicano Mark Dowd, homossexu-
al e militante do grupo ecológico cristão 
Operação Noah.

silva, langelier
& pereira inc.

Assurances pierre g. séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

46  ANOS
1963 - 2009

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

Fax: 514.848.0133
75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5
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tugal ofereceu aos colaboradores. Teve, 
este, lugar no restaurante Estrela do Oce-
ano, no sábado à noite, dia 20. Foi um 
serão bem passado onde Eduíno Martins, 
Editor, agradeceu a colaboração de todos 
e anunciou novas mudanças na directoria 

do jornal. Mário Carvalho, director do 
jornal O Açoriano, também agradeceu a 
todos sobretudo a Sandy Martins, Presi-
dente e Nancy Martins Vice-Presidente 

pela grande ajuda, pontualidade e empe-
nho que elas têm oferecido ao jornal. O 
Pastor J. J. Marques da Silva presenteia-
nos todos os anos com um bonito poe-

ma escrito por ele. Votos de Boas-Festas 
andaram no ar e assim nos fomos pois 
que lá fora havia uma tempestade de 
neve que já se fazia sentir forte. António 

Vallacorba, Director da Voz, não se en-
contrava presente devido à enfermidade, 
mas aqui vão as minhas saudações para 
ele. Fizemos uma Festa de Natal muito 
íntima, muito à nossa maneira.
Domingo, dia 21 e no meio da tempes-

tade de neve lá fomos nós, rumo à sede 
da Filarmónica Portuguesa de Montreal, 
situada na rua Rachel. Após o ensaio dos 
músicos, que tem lugar todos os domin-
gos de manhã, seguiu-se um almoço de 

confraternização num ambiente natalí-
cio. O pai Natal também esteve presente 
e trouxe um saco bastante recheado para 
oferecer prendas a todos os músicos. O 
patrocinador, Ginette Charland-Conse-
lheira no Cemitério Notre-Dame-des-

Neiges, já vem há alguns anos apoiando 
esta Filarmónica, que bem o logra. Sendo 
o Natal uma época de ALEGRIA, PAZ e 
UNIÃO, propícia a abrir as nossas fan-
tasias e os nossos corações, a Direcção 
da Filarmónica Portuguesa de Montreal  
deseja a todos em geral, um Natal Feliz e 
cheio de AMOR assim como um Prospe-
ro Ano Novo.
Um grande abraço para todos, cingi-

do no bálsamo da amizade.

Quadra Natalícia...
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

E assim foi o período natalício…eis 
algumas das festividades às quais 

assistimos.
Domingo, 14 de Dezembro na igreja 

de St. Andrew e St. Paul, em Montreal, 
assistimos a um concerto ostentado pelo 
coro e controlado pelo Director musical 
da mesma igreja. Jordan de Souza foi o 
Assistente Condutor, chefe do coro para 
além de ser ensaiador de Opera na uni-
versidade McGill. Jordan é um mancebo 

que se encontra a estudar em Montreal, 
mas cuja família vive na área de Toronto. 
O nome despertou-me a atenção e depois 
do concerto tive o prazer de falar uns mi-
nutos com ele onde me disse ter sangue 
português e que se orgulha muito disso 
embora não fale a língua, pois nasceu em 
Goa e já nem os pais falam português. 
Este concerto, o “CBC Christmas Sing-
In 2008” é já a vigésima nona vez que é 

apresentado ao público, e é uma maneira 
de arranjarem fundos para poderem auxi-
liar aqueles que precisam. Este ano a re-
ceita do concerto foi para ajudar o centro 
Philou. Este centro pode consagrar ajuda 
às crianças gravemente defeituosas, guar-
dando-as por alguns dias, permitindo aos 
pais de descansarem um pouco. Às vezes 
os pais ao verem-se tão oprimidos com 
a infelicidade dos filhos, acabam por se 
divorciarem e então este centro tem acu-

dido a muitas famílias. Pena é o centro 
ser pequeno e não poder acomodar todos 
os necessitados. Presentemente só pode 
receber crianças até aos 5 anos de idade, 
mas há esperança de em breve poderão 
acolher crianças até aos 11 anos de ida-
de. Foi um lindo concerto e todos os que 
queiram fazer um dom podem fazê-lo. 
A quadra natalícia continuou e desta vez 

com um jantar que o jornal A Voz de Por-
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Religião e fé
Victor Hugo

Inspirando-me numa notícia recentemente divulga-
da, e no começar deste novo ano, pensei escrever 

sobre um tema que nos apaixona e que gera muitas 
discussões.
Quando o Imperador Constantino implantou o Cris-

tianismo como sendo a religião do Império Romano, a 
sua intenção era acabar com as guerras e as divisões. 
No entanto, todos sabemos que através dos séculos e 
até hoje, muitas atrocidades foram cometidas em nome 
de Deus e das religiões.
Segundo a minha visão, existem duas questões, que 

embora estejam intimamente ligadas, são muito dis-
tintas. Todo o ser humano tem fé, fé num amigo, no 
sucesso, no médico que o vai curar, a fé em Deus e 
alguns até num curandeiro ou num político. 
Já a religião depende muito da educação, do país onde 

nascemos, do ambiente onde vivemos, dos nossos pais 
ou ainda de muitos outros factores. Independente dis-
so, penso que todas as religiões são boas se praticarem 
o bem.
As circunstâncias do destino fizeram que fosse numa 

idade já avançada, e com alguma maturidade, num 
período em que necessitava duma força superior, que 
comecei a frequentar a religião. Como sou racional e 
realista por natureza, penso que existem alguns misté-
rios da religião aos quais tenho dificuldade em aderir.   
Como todos sabemos, o decréscimo da frequência 

das pessoas nas Igrejas tem vindo a acentuar-se e mui-
tos jovens só lá vão em ocasiões especiais. Será difí-
cil encontrar uma explicação válida, mas talvez que 
a origem esteja na falta de abertura ou de não se ter 
conseguido seguir a evolucão dos tempos modernos. 
Talvez porque a Igreja seja governada só por homens, 
já de idade avançada, e os idosos não gostam muito 
das mudanças, pois na verdade muitos anos depois de 
Vaticano II, as mudanças foram poucas. 
O divórcio, o aborto, a sexualidade, as uniões de fac-

to ou outros, são realidades bem presentes na socieda-
de de hoje e quer as aceitemos ou não, não as podemos 
negar, e não creio que seja a julgar, a condenar ou a 
criticar que poderão ser solucionadas. No fundo, quem 
não tiver culpas que atire a primeira pedra. 
Creio que um dos aspectos que provoca mais contro-

vérsia deve ser a função dos padres, os pilares onde 
assenta o dever de evangelizar e dar a conhecer a reli-
gião, mas como são seres humanos com qualidades e 
defeitos, como acontece com outros homens da socie-
dade, alguns são mais competentes que outros.
Como todos sabemos, o ser humano é inconstante, 

algo que no começo nos dava muita satisfação, com o 
correr dos tempos acaba sendo uma rotina que nos can-
sa e acabamos por perder o interesse. Talvez uma das 
razões porque muitos casamentos acabam no divórcio. 
E quando se fica preso a uma situação onde é dificil de 
mudar, é normal que a rotina provoque desgaste. 
Outra questão que eu tenho dificuldade de entender é 

sobre a impossibilidade do casamento. Durante todos 
estes anos que frequento a Igreja, sempre ouvi dizer 
que o maior mandamento é o amor. 
Ora eu penso que o expoente máximo do amor é a 

união entre homem e mulher. É corrente ouvir dizer 
que os padres podem amar toda a comunidade, mas se 
por vezes é dificil amar uma só pessoa, imaginemos o 
que será amar uma comunidade tão complexa e difícil 
como a nossa.
No mundo de hoje, onde o conhecimento, a informa-

ção e a liberdade são tão divulgados, talvez fosse bom 
ver a religião, não como sinónimo de fanatismo ou de 
atraso, mas em algo importante para criar união e me-
lhorar a condição humana, neste mundo em crise, onde 
muitos valores estão esquecidos.
No começo de cada ano nós fazemos muitas pro-

messas, mas creio que se formos capazes de respei-
tar as ideias dos outros e de aceitá-los tal como são, 
será uma boa resolução para 2009.

Mais uma passagem de ano memorável

Este ano foi muito diferente de todos os outros. Fi-
quei numa das festas para apreciar o espectáculo, 

o calor humano e uma boa comida na Igreja St-Enfant 
Jesus. A noite da passagem do ano é sempre um evento 
inesquecível. E esta não foi excepção. Esta noite para 
mim foi memorável de uma maneira. Nunca mais vou 
celebrar a passagem de ano na St-Enfant Jesus. De uma 
maneira os organizadores tinham razão, comida havia 
com fartura mas o gosto, não era do melhor. Fiquei bas-
tante desiludido, não só pela comida como também pela 
falta de animação pois que entre as 19h e as 23h30, ape-
nas houve pouco mais de 1hora de música mesmo se a 
Maria dos Anjos cantou. Só depois é quese começou 
realmente a bater o pé. Em cada associação, restaurante, 
tudo foi uma loucura! Na cidade de Montreal e, espe-
cialmente, na nossa comunidade foi memorável! Aí vão 
alguns dos lugares fotografados pelo José Rodrigues e a 
nossa colaboradora Elisa Rodrigues que esteve presente 
no Oriental e nos deu uma foto para este artigo.

Apc

clube portugal

restaurante estrela do oceano

la sirene em laval

nossa senhora de Fátima em laval

santa cruz

restaurante tasca

clube oriental

pastelaria Bela vista

casa dos Açores

igreja st-enfant jesus

igreja st-enfant jesus

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080

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

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.             514.288.4548
                              Fax.: 514.288.0225

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                         514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

Portuguesa Brossard    450.659.4359
Portuguesa de Laval            450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

eNSiNo

Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

Possuo largos anos de experiência e poder, oriundo dos meus 
antepassados. Com a máxima honestidade e sigilo, ajudo 
quaisquer que sejam os casos desesperados, mesmo os de 
difícil solução: Angústias, mau-olhado, amarrações, desvio, 
aproximações, casas assombradas, males físicos, impotência 
sexual, vícios, etc. Desamarro também todos os males fl uidos 
que existem em si! Trabalho à distância por bons guias com 
Talismãs fortíssimos para todos os fi ns! Considerado um dos 
melhores Profi ssionais no Canadá e estrangeiro, consultado 
por vários colegas devido às minhas previsões serem exac-
tas e os tratamentos efi cazes.                       Falo português.

aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa
Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755

cantinho Da poesia

6 de Janeiro de 2009
1 euro = caD 1.616540

consulado Geral
de portugal em Montreal

www.secomunidades.pt

2020 rua university
suite 2425

tel.: 514.499.0359

†

†

†

†

† duarte Faria 
Faleceu em Montreal, no dia 2 de Janeiro de 
2009, com 61 anos de idade, Duarte Faria, 
natural da Conceição, Cidade da Ribeira Grande, 
São Miguel, Açores, esposo de Maria Filomena 
Cabral.
Deixa na dor a sua esposa, seu filho Rui (Chantal 
Mancuso); suas filhas Idelta e Suzie (Joshua 
Martinez); suas netas Kelyane e Aliyah; seus 
sogros Cecília Maceroca e Edmundo Cabral; 
sobrinhos (as), assim como outros familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
1120, jean-talon este, montreal
514.277.7778         www.memoria.ca
eduino martins
O funeral decorreu segunda-feira, 5 de Janeiro de 2009, após missa de 
corpo presente, na Igreja St-Ambroise. Foi a sepultar no Cemitério Notre-
Dame-des-Neiges.
 A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

tadeu rocha
Faleceu em Montreal, no dia 19 de Dezembro 
de 2008, com 77 anos de idade, Tadeu Rocha, 
fundador da Casa dos Açores do Québec, natural 
da Matriz, Cidade da Horta, Faial, Açores, viúvo 
de Wanda Rocha. 
Deixa na dor o seu filho Francisco Carlos, assim 
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
3254 Bellechasse, montreal
514.277.7778         www.memoria.ca
eduino martins
O funeral decorreu na terça-feira 30 de Dezembro de 2008, após missa 
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Os seus restos mortais foram 
sepultados no Mausoléu Sainte-Marguerite-d’Youville, no Cemitério Notre-
Dame-des-Neiges. 
 A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

victor cabral
Faleceu em Laval, no dia 3 de Janeiro de 2009, 
com 87 anos de idade, Victor Cabral, natural da 
Vila do Porto, Santa Maria, Açores, esposo de 
Maria Filomena de Sousa.
Deixa na dor a sua esposa, suas filhas Juvenalia 
(José Figueiredo), Natália, Olga (Fernando Pires), 
Julie (João Melo); seus netos (as) Edward, Ricky 
(Lúcia), Alex, Christine (Michael), Suzy (Olivio), 
Lucy e Sabrina; seus bisnetos Gage, Kaya e 
Damon, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
2159 Boul. st-martin este, laval
514.277.7778         www.memoria.ca
eduino martins
O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 7 de Janeiro de 2009, após missa de 
corpo presente, pelas 10h30, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval. 
Irá a sepultar no Cemitério St-Elzear. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

josé do rego vital
Faleceu em Blainville, no dia 23 de Dezembro de 
2008, com 75 anos de idade, José do Rego Vital, 
natural do Rosário, Vila da Lagoa, São Miguel, 
Açores, esposo de Maria Alice de Matos. 
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos (as) Lubélia 
(José Honorato), Maria dos Anjos (José Pereira), 
Maria Eduarda (Mário Jorge Andrade), Maria 
Luísa (Carlos Pereira), Beatriz (Luís Cordeiro), 
José Manuel (Eduarda Cabral), Natália (Pierre 
Labelle), Alice (Mário Pacheco); seus 24 netos e 
2 bisnetos, irmãos (ãs), cunhados (as), sobrinhos 
(as), assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
2159, boul. st-martin este, laval
514.277.7778         www.memoria.ca
eduino martins
O funeral decorreu na sexta-feira 26 de Dezembro de 2008, após missa de 
corpo presente, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval. Foi a sepultar, 
em cripta, no Mausoléu Saint-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

manuel da conceição santos
Faleceu em Montreal, no dia 24 de Dezembro 
de 2008, com 88 anos de idade, Manuel da 
Conceição Santos, natural de Loulé, Algarve, 
Portugal, esposo de Suzana Sousa. 
Deixa na dor a sua esposa, seu filho Serge 
Santos, assim como outros familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
2159, boul. st-martin este, laval
514.277.7778         www.memoria.ca
eduino martins
Uma liturgia da palavra decorreu na segunda-
feira 29 de Dezembro de 2008, na capela do 
Mausoléu Saint-Martin. Foi a sepultar, em 
cripta, no mesmo mausoléu.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† josé pereira Fernandes
Faleceu em Blainville, no dia 20 de Dezembro 
de 2008, com 87 anos de idade, José Pereira 
Fernandes, natural de Livramento, São Miguel, 
Açores, viúvo de Maria da Conceição. 
Deixa na dor os seus filhos (as) Viriato (Célia), 
Gabriela (Alfredo), Conceição (Jaime), José 
Gabriel (Maria dos Anjos), Carlos (Louisa), 
Terezinha (José Fernando), Lurdes (Alberto), 
Nelinha (Manuel), Messias (Nelia), Armando 
(Catarina), Armanda (Norberto); seus 29 netos e 6 
bisnetos, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
2159, boul. st-martin este, laval
514.277.7778         www.memoria.ca
eduino martins
O funeral decorreu na segunda-feira 27 de Dezembro de 2008, após 
missa de corpo presente, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval. Foi a 
sepultar, em cripta, no Mausoléu Saint-Martin. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Às 11 horas do dia
No dia dois de Janeiro
Nos disse adeus o Faria

Nosso amável companheiro

Disse adeus um amigo
Coração cheio de bondade
Que a paz esteja contigo
Com Deus na eternidade

Foi homem que trabalhou
Com prazer e alegria
E do trabalho ganhou
O seu pão de cada dia

Ainda era novinho
À música se dedicou

Que tanto amou com carinho
E só por morte a deixou

Na Banda de Hochelaga
Lá fez grandes figuras

Mas quando a luz se apaga
Fica tudo às escuras

Ele que era presidente
Naquela Banda também
Amigo de toda a gente

Sem fazer mal a ninguém

E mais coisas que fazias
E foi das coisas mais belas

Como as lindas poesias
À Senhora das Estrelas

Delas foi o fundador
Porque a vida nos encerra
E porque tinha tanto amor

À estrela da sua terra

Ele que à estrela pertence
E lá amava do coração

E ao povo ribeiragrandense
Deixa esta tradição

Também deixas a imagem
Daquela estrela querida
Companheira da viagem
Desta para a outra vida

Disseste adeus à vida
Deixaste música e cantares

E a tua mulher querida
Filhos e familiares

O mundo deixas atrás
Deixas liro deixas palma
Agora descansa em paz
Lá no Céu a tua alma

Autoria de Manuel Luís

carnaval é uma quimera
Carnaval é uma quimera,

Vestida de fantasias
Nos lábios um belo sorriso,

Cheio de hipocrisia.

É festa milenar, pois e pagam...
Com certeza, vivendo de ilusões,

De uma suposta alegria
Porém causando tristeza.

São noites e dias felizes pra qualquer folião,
Que fogem da realidade,

E às vezes sem condição,
Pois Gastão tudo que tem,

E ficam até sem o pão.

Graças a Deus que as igrejas,
Fazem retiros excelentes,

Para louvar ao senhor,
Pois pensamos diferentes,
Não gostamos do pecado,

Pois Jesus esta com a gente.

Vivaldo Terres 

† cesário Ferreira
1932 – 2009

Faleceu em Montreal, no dia 1 de Ja-
neiro de 2009, com 77 anos de idade, 
Cesário Ferreira. 

Deixa na dor a sua esposa Josefina 
(Vinita); seus filhos Rui e Jorge; suas 
noras Siobhan e Loriana; seus netos 
Lian, Kathleen e Nicola; sua cunhada 
Deolinda, assim como outros familiares 
e amigos.

O funeral terá lugar amanhã quinta-fei-
ra, dia 8 de Janeiro de 2009, às 14h30, 
no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, 
na secção Nossa Senhora de Fátima 
#350.

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

A família vem por este meio agradecer 
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sr sidAtY
GRANDE VIDENTE MÉDIUM AFRICANO

Resolve todos os seus problemas: namores, sorte, jogo, 
atrair clientela, sexo, desenvoltura, protecção, casa-
mento, sucesso nos exames, regresso imediato e defi n-
itivo da pessoa amada. Afasta ou separa as pessoas in-
desejáveis. Reencontre a afeição e harmonia conjugal, 
fi delidade, no seu casal. Resultado positivo garantido. 
Pagamento depois de resultados. Falo português.

514-572-2992

Sr Sidaty
paid for 4 times - Nov. 5, 12, 19, 26,2008
paid 4 times - Dec. 3, 10, 17, 29 2008

4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

VISA                MC              CHEQUE
Nº do cartão
Exp:      /
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação  $
Montante total $

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

eMpReGoS
operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 
Bom salário. tempo inteiro.

(514) 820-5247
les entrepreneurs Bucaro inc.

Empresa em plena expansão pro-
cura instalador de “pavé-uni”, com 
um mínimo de 5 anos de experiên-
cia. Também procuramos jornaleiro 
com 3 anos de experiência. Salário 
conforme qualificações. Muitas re-
galias. 514-325-7729 

linhas da mão  e 
cartas. vidente 

com dons naturais. 
resolve os seus 
problemas sem 

voodoo.
rosa 514 278.3956

viDeNTe

M. Amine
payé $100, 4 fois:  10, 17 et 29 décembre 2008
                           7 janvier 2009

AMINE
cAsA dos milAgres – AmorologistA 
grAnde vidente mÉdium competente

Inegavelmente o homem mais efi caz no seu domínio. Es-
pecialista sobredotado para o regresso da pessoa amada, 
mesmo os casos mais desesperados. Conquista sentimen-
tal, especialista do regresso se ele ou ela partir, regresso 
imediato, oração para a fecundidade, complexos ou timidez; 
sorte nos jogos, negócios, exames e amor, venda, difi cul-
dades fi nanceiras, sucesso, … Reconciliação obrigatória e 
rápida, mesmo os casos urgentes. Resultado garantido a 
100%. Pague depois dos resultados. Falo Francês e Inglês.

514.264.0502

veNDe-Se
Agência de viagens à venda. 

para informações 514-486-5968

Sala de jantar e outros móveis. Em 
bom estado. Telefonar das 10h às 14h 
ou depois das 18h. 514-842-3093

coSTURa
Compramos e vendemos máquinas 
de costura domésticas. 514-844-4351

4 pneus de Inverno Toyo com jantes 
de Inverno 205-70-15. $400. 

514 571-1924

procuramos homens para trabalho de 
paisagismo e responsável para chefe de 

equipa – instalação de “pavé”, muros 
decorativos de blocos. ter experiência de 
trabalhos de cimento e pedra natural. $23/
hora. também procuramos jornaleiro com 
alguma experiência. Óptimas condições. 

514-554-0213
450-641-7389

o convertido
Entre os filhos dum século maldito 

Tomei também lugar na ímpia mesa, 
Onde, sob o folgar, geme a tristeza 
Duma ânsia impotente de infinito. 

Como os outros, cuspi no altar avito 
Um rir feito de fel e de impureza... 

Mas um dia abalou-se-me a firmeza, 
Deu-me um rebate o coração contrito! 

Erma, cheia de tédio e de quebranto, 
Rompendo os diques ao represo pranto, 

Virou-se para Deus minha alma triste! 

Amortalhei na Fé o pensamento, 
E achei a paz na inércia e esquecimento... 

Só me falta saber se Deus existe! 

Antero de Quental

cantinho Da poesia

a minha vida é um
barco abandonado

A minha vida é um barco abandonado 
Infiel, no ermo porto, ao seu destino. 

Por que não ergue ferro e segue o atino 
De navegar, casado com o seu fado ? 
Ah! falta quem o lance ao mar, e alado 

Torne seu vulto em velas; peregrino 
Frescor de afastamento, no divino 

Amplexo da manhã, puro e salgado. 

Morto corpo da ação sem vontade 
Que o viva, vulto estéril de viver, 
Boiando à tona inútil da saudade. 

Os limos esverdeiam tua quilha, 
O vento embala-te sem te mover, 

E é para além do mar a ansiada Ilha. 
 

Fernando Pessoa 

cursos de AZulejos
O Centro Comunitário Santa Cruz 
informa toda a comunidade que ha-
verá, novos cursos de azulejos com 
o Sr. Professor Nelson Figueiredo à 
partir do dia 3 de Fevereiro de 2009.  
O custo é de 125 $ por pessoa. As 
inscrições terão lugar no Centro Co-
munitário Santa Cruz, Terça e Quin-
ta-feira das 18h30 às 19h30, até 
ao dia 28 de Janeiro de 2009. Para 
mais informações poderão commu-
nicar para o número 514-279-2616 
ou simplesmente escrever para o 
e-mail seguinte: 

amigos_azulejos@hotmail.com

coMUNicaDo

grande astrólogo africano
Mestre Safi
casos amorosos resolvidos em 3 dias

espiritualista especializado em astrologia. Ajuda a 
resolver qualquer problema difícil: amor, negócios 
de família, droga, aproximação da pessoa amada, 
negócio com dificuldade de clientela, impotência 
sexual, conflitos matrimoniais, casos com justiça, 

sorte com jogos. Eficaz a 100%. Consulta com 
conchas. Falo português.

438-880-7679

mAtAnçA do porco
A Filarmónica Portuguesa de Mon-
treal organiza uma Matança do 
Porco, no dia 24 de Janeiro, pelas 
19h00, na sua sede. Ementa: sopa, 
carne de porco, torresmo de Ca-
çoula e brancos, chouriço, morcela, 
inhames e batatas. Animação musi-
cal com DJ Beat e DJ Mike the Me-
canik. Entrada: 20 músicos. 

514.982.0688

empregada de limpeza
Procuramos ajuda domiciliar para 
limpeza e trabalhos diversos, 2 dias/
semana, no Haut-Outremont. Falar 
Francês ou Inglês. 514.512.2222
Pessoa fazer amostras, com experi-
ência: calças, casacos e saias de mu-
lher. contactar sam 514.381.3313, 
ext. 309

veNDe-Se
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sUDoKU

aneDotas

António A. Archer Leite
jornal@avozdeportugal.com

Boca Do inFerno

a Bush já se atirou tudo
e mais um par de botas

É curioso notar que a peque-
na História consegue ser, na 

maior parte das vezes, mais signi-
ficativa e esclarecedora do espíri-
to de uma época do que a grande 
História. Para mim é uma sorte, 
porque tenho um interesse muito 

grande pela primeira, e pouca paciência para a segunda. 
Posto isto, é um milagre que a RTP ainda não me tenha 
arranjado um programa no segundo canal.  O caso do jor-
nalista iraquiano que atirou os sapatos a George W. Bush 
é um desses momentos que, por muito que seja excluído 
dos livros, nos faz compreender melhor o mundo em que 
vivemos. Em primeiro lugar, percebemos finalmente onde 
é que os iraquianos tinham escondido as armas. Andavam 
em cima delas, os dissimulados. É possível que, nas suas 
visitas ao Iraque, Hans Blix nunca tenha reparado que os 
nativos tinham os pés enfiados nos projécteis. Trata-se de 
um daqueles estratagemas genialmente simples que en-
ganam toda a gente, mesmo exibindo descaradamente a 
prova do crime. Em segundo lugar, nesta altura os alvos 
dos americanos estão definidos com uma clareza inultra-
passável. A localização dos arsenais de guerra iraquianos 
foi, finalmente, revelada: há que atacar a Foreva da baixa 

de Bagdade, a Pablo Fuster de Karbala e a Hush Puppies 
de Tikrit. Em terceiro lugar, tornou-se evidente para todos 
que Bush tem, de facto, estofo de estadista. Não é qualquer 
pessoa que se esquiva de um sapato arremessado àquela 
velocidade e volta a encarar o agressor com a nonchalance 
de quem pergunta: «Gosto do modelo, mas tem isto em 
42?» Talvez seja importante não esquecer que, sendo texa-
no, Bush está, provavelmente, habituado a que lhe atirem 
botas esporadas, consideravelmente maiores e mais peri-
gosas do que os vulgaríssimos sapatos que o jornalista ira-
quiano optou por arremessar. Em quarto lugar, ficou claro 
mais uma vez que um homem agredido reúne a simpatia 
de toda a gente. Mesmo sendo o presidente mais impo-
pular de sempre, Bush recebeu votos de apoio de várias 
personalidades internacionais. Sarkozy qualificou o inci-
dente de «inadmissível», Angela Merkel telefonou a Bush 
para lhe exprimir solidariedade e Imelda Marcos mandou 
um telegrama a dizer «Sortudo!». Parece óbvio, por isso, 
o contributo precioso que este episódio oferece para a me-
lhor compreensão do mundo actual. De acordo com as úl-
timas notícias, juntou-se uma multidão à porta da cadeia 
em que o jornalista foi detido, exigindo a sua libertação. 
E, ao que parece, nem todos os manifestantes são soldados 
americanos que desejam ajudá-lo a melhorar a pontaria.

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

portugal: certificado do registo criminal

Constituição do Registo Cri-
minal: O registo criminal 

recolhe e organiza informação 
referente a todas as condenações 
criminais proferidas por Tribunais 
portugueses e às condenações 
proferidas por Tribunais estran-
geiros relativamente a portugue-

ses e a estrangeiros residentes em Portugal. Para a emissão 
do certificado do registo criminal é obrigatória a indicação 
concreta e precisa do fim a que se destina.
Qual o prazo de validade?
O C.R.C. é válido por 3 meses a contar da data de emis-

são respectiva e  unicamente para o fim nele mencionado.
Como obter um certificado do registo criminal?
O C.R.C. pode ser solicitado pelo próprio, pessoalmente: 

Nos serviços de identificação criminal; Nas lojas do Ci-
dadão; Nas secretarias judiciais dos Tribunais de comar-
ca; Nos serviços municipais de municípios que não sejam 
sede de comarca; Nas representações diplomáticas ou con-
sulares portuguesas no estrangeiro. Nota: Segundo o Por-
tal do cidadão os açorianos vão passar a poder efectuar o 
pedido de emissão e recepção dos certificados do registo 
criminal via electrónica. - integrado no projecto de simpli-
ficação e modernização administrativa - (ProSima).
Quem pode requerer?
O próprio; Representante autorizado; Ascendentes (pai, 

mãe, avô, avó); Tutor/ curador.
Que documentos é necessário apresentar? 
Se o requerente for o próprio: 
Documento de identificação válido e idóneo de modo a 

poder comprovar que o requerente é o próprio, bem como 
todos os demais  elementos de identificação, nome, fregue-
sia, concelho, naturalidade, nacionalidade e assinatura.
Se for requerido por mandatário/ ou representante
Bilhete de identidade ou outro documento de identifica-

ção idóneo do titular da informação e do seu mandatário 
ou representante; Apresentar declaração escrita e assina-
da pelo titular comprovativa de que o pedido é feito em 
seu nome e no seu interesse; Essa declaração deve ainda 
especificar o fim a que se destina o certificado de registo 
criminal, o nome completo,  o número do bilhete de identi-

dade ou de outro documento válido e idóneo que permita a 
identificação do mandatário/ou representante.
Contéudo dos certificados de registo criminal
O conteúdo dos certificados do registo criminal reque-

ridos por particulares depende do fim a que se destina o 
certificado a emitir, fim esse que deve ser indicado pelo 
requerente e constará do certificado emitido. Regra geral 
o C.R.C. contém a transcrição integral do registo criminal, 
excepto se a lei permitir transcrição mais restrita do con-
teúdo.
Quais as ocorrências que entretanto deixaram de 

constar do certificados do registo criminal?
Condenações por contravenção decorridos 6 meses após 

o cumprimento da pena; Decisões objecto de cancelamento 
provisório determinado pela entidade judicial competente; 
Decisões sobre interdições de actividades, quando o perío-
do de interdição tenha chegado ao termo; Condenações de 
delinquentes primários em penas não superiores a 6 meses 
de prisão ou em pena equivalente.
Cancelamentos provisórios
A pedido do interessado, o Tribunal de Execução de 

Penas pode determinar, decorridos 2 anos sobre a ex-
tinção da pena principal ou da medida de segurança, o 
cancelamento provisório, total ou parcial, das decisões 
que devessem constar de certificado de registo criminal 
emitido para fins particulares.
Cancelamentos definitivos do registo criminal
As decisões que tenham aplicado pena principal ou 

medida de segurança, decorridos, 5, 7 ou 10 anos sobre 
a extinção da pena ou medida de segurança, se a sua 
duração tiver sido inferior a 5 anos, entre 5 e 8 anos, ou 
superior a 8 anos, respectivamente, e desde que, entre-
tanto, não tenha ocorrido nova condenação por crime; 
As decisões de dispensa da pena e que apliquem pena 
de admoestação, decorridos 5 anos sobre o transito em 
julgado ou sobre a execução, respectivamente; As de-
cisões que tenham aplicado pena acessória, após o de-
curso do prazo para esta fixado na respectiva sentença 
condenatória; As decisões consideradas sem efeito por 
disposição legal.
Quanto tempo demora? A emissão é imediata.
Quanto custa? € 3,50.

na aula, pergunta a professora aos alunos:
- Quem foi que incendiou roma?
responde o joãozinho:
- Foi o Boby!
- o Boby? está errado! - responde a professora.
- então foi o piloto! - tenta de novo o joãozinho.
- Qual Boby, qual piloto! - berra a professora - Quem incendiou 
roma foi nero!
diz o joãozinho, batendo com o punho na mesa:
- sabia que tinha sido um cão!

um homem vai a conduzir a 100 km pela estrada quando vê uma pla-
ca que diz “máximo 60 km”. diminui a velocidade mas, logo a seguir, 
vê outra placa: “máximo 40 km”. desacelera e daí a pouco apare-
ce outra placa: “máximo 20 km”. continua e encontra outra placa: 
“máximo 5 km”. o carro vai a passo de caracol quando o motorista 
vê outra placa: “máximo 1 km”. É quase impossível ir tão devagar, 
pensa o condutor. Por fim encontra uma grande placa que diz: “Bem-
vindo a máximo”.

p: sabem qual é o melhor jogador de xadrez no mundo?
r: ulisses... com um cavalo derrotou um império!

p: sabem qual é o animal mais antigo?
r: É o pinguim, porque é preto e branco!

marido e mulher:
- prometeste-me que me ias respeitar e amar durante toda a vida!
- Querias o quê? Que eu arranjasse uma discussão em frente ao 
padre?!?!

p: porque é que a maioria das mulheres conduz mal?
r: porque todos os instrutores de condução são homens. 

Conversa entre pai e filho:
- mas porque é que tens sempre notas tão baixas em História?
- porque estão sempre a perguntar-me coisas que aconteceram 
antes de eu ter nascido!...
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em memória De taDeU rocha

fundador da casa dos açores do Quebeque

A nossa comunidade acaba de 
enterrar mais um dos seus 

distintos filhos, na pessoa de Ta-
deu Rocha. Natural da Ilha do 
Faial, tinha 77 anos e era viúvo 
da saudosa D. Wanda Rocha.
“Um sonhador”, assim o desig-

nou Carlos Saldanha, durante a 
elegia que proferiu na missa de corpo presente, em que 
desejou enaltecer os muitos “sonhos” projectados pelo 
Tadeu, alguns concretizados, outros indo com ele para 
a cova!

Numa linha geral de envolvimento comunitário e en-
volto em muitos desses sonhos, distinguiu-se sobrema-
neira este nosso amigo na fundação e presidência da 
Casa dos Açores do Quebeque (Caçorbec), em 1978, 
com Elvira Saldanha, Joviano Vaz, Carlos Saldanha e 
Manuel Contente. 
Dois ou três anos mais tarde, viu-se envolvido, com os 

seus colegas, numa grande onda de solidariedade para 
com os nossos irmãos açorianos, em especial da Ilha 
Terceira, numa angariação de fundos para ajudar a cida-
de de Angra do Heroísmo e os seus cidadãos da devas-
tação do terramoto de 1 de Janeiro de 1980.
A vinda a Montreal do Coro da Academia Musical da 

Ilha Terceira (AMIT), foi outra das suas iniciativas.

Conheci inicialmente este nosso desditoso amigo no 
princípio dos anos 80, no Clube Oriental Português de 
Montreal, durante uma semana cultural daquele clube e 

em que a Caçorbec participou com uma exposição iti-
nerante de artesanato, obras literárias e produtos aço-
rianos. 
Escusado será dizer, fiquei muito sensibilizado, tendo 

prestado a partir daí mais atenção a questões culturais 
daquela natureza, e, inclusivamente, passado a partici-
par nos Orgãos da Comunicação Social.
Era uma pessoa também bastante difícil de lidar e mui-

to senhor da sua palavra, sempre que se envolvia em 
argumentos e/ou conflitos pessoais. Nas Assembleias 
Gerais da Caçorbec, era por vezes assaz  frustrantel vê-
lo apaixonadamente envolvido nos respectivos debates. 

No entanto, nunca deixava de estender a mão no outro 
dia para cumprimentar aqueles com que ele discordara 
e/ou viceversa.
A residência do Tadeu Rocha, onde durante duas dé-

cadas serviu de sede da Caçorbec, foi igualmente ponto 
de encontro para muitos de nós, através de mui nobres  
saraus de poesia e de várias outras actividades culturais, 
assim como os divertidos “assaltos” de Entrudo, que 
muito nos contagiavam e faziam recordar com saudade 
os velhos tempos, pelo menos em Ponta Delgada, donde 
a esposa, Wanda, era natural.

Belos tempos! 

E assim vão desaparecendo os grandes sonhadores 
e obreiros comunitários, em substituição dos quais 
poucos se têm vislumbrado nestes últimos anos. 
Paz à sua alma.

António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com

Foto Arquivo

a promessa à N.S. da peneda
Augusto Machado

A Alzira estava muito agoniada com o estado 
de saúde da filha. A pequena tinha um febre 

abrasador. A comadre, ao ver o estado febril da criança, 
sugeriu que esta fosse levada dentro de um caixão à 
N.S. da Peneda, “pois outras crianças doentes têm lá 
ido e sarado”, acrescentou a comadre. A Alzira, aflita, 
e acreditando na antiga lenda, decidiu seguir a tradição 
levando a pequerrucha  à  Santa milagrosa dentro do 
caixão. “Que nos valha O Santo Deus! E proteja a 
minha menina, tão novinha! Apenas oito aninhos. Oh!, 
Deus do Céu, salvai a minha Ritinha”, gritava, meia 
enlouquecida, a boa mãe.
Encorajada pela comadre, a mãe Alzira decidiu en-

comendar o caixão. Contratou  quatro homens para o 
transportar sobre os ombros e toca a subir montes e ser-
ras e atravessar ribeiros com a mocinha fechada dentro 
do féretro. 
O santuário da N.S. da Peneda, para que os leitores 

tenham uma ideia onde fica, este templo venerável está 
situado nos confins da freguesia da Gavieira, concelho 
de Arcos de Valdevez, mais concretamente no sopé da 
Serra da Peneda. A viagem, antes de virem as máquinas 
que rasgaram a estreitíssima e sinuosa estrada por entre 
as penedias, era feita a pé, por caminhos e veredas e 
por entre mato serrado. A viagem, neste caso, era feita 
em dois dias e uma noite. Os devotos que percorriam 
longas distâncias para ir à N.S. da Peneda cumprir pro-
messas, normalmente pernoitavam a meio do cami-
nho. 
No caso da menina no caixão, a comitiva que a acom-

panhava, passaram a noite em Soajo (freguesia com 
uma longa história, já foi vila e sede de concelho). Cla-
ro que a pequena Ritinha não iria aguentar dois dias e 
uma noite fechada dentro de um caixão... e, durante a 
viagem, apavorada, insistia, gritando: “por favor, não 
fechem o caixão, tenho medo e falta de ar”.
Mandava a tradição que o ritual era; subir os escadó-

rios todos,  dar uma volta ao mosteiro com o enfermo 
dentro do caixão sendo transportado sobre os ombros 
de 4 homens e a mãe a rezar debaixo do caixão. Moral 
da história: é possível que os ares gélidos daquelas ser-
ranias tenham, por ventura, baixado o febre da pequena 
Ritinha que se não morreu do febre quase morria de 
claustrofobia. 
A propósito do culto supersticioso; há muita boa gen-

te que, enquanto faz mil uma promessa à Virgem e aos 
santos, consulta, às escondidas, todas as bruxas e bru-
xos. É a tal fé deturpada! O supersticioso é um beato, 
um falso profeta! É aquele que beija o dedo polegar, no 
fim de se benzer. É a mesma pessoa que passa horas na 
igreja a rezar mas que pouco ou nada faz para resolver 
os problemas que a afligem. 
O mundo está cheio de agouros humanos e anima-

lescos; feitiçaria, magia, e sortilégios. E porque não 
vivemos num mundo perfeito, quando a vida não 
corre ao nosso agrado, temos a tendência de culpar 
os outros – eles são o diabo à solta. E, então, agar-
ramo-nos aos amuletos para os espantar. Nos luga-
res mais recônditos da história sempre existiram as 
práticas supersticiosas e, enquanto umas vão desa-
parecendo, outras vão ressurgindo. É o nosso mun-
do.

coisas do corisco: fias-te em sapatos de defunto...

Se te fias em sapatos de defun-
to, andas sempre descalço… 

É um ditado antigo, mas que de 
certeza um homem de Koto não 
tomou em conta, quando partici-
pou numa festa de despedida do 

trabalho. Ele partia para a sua reforma e a certa altura os 
colegas levantaram-no no ar, mas não foram capazes de 
o apanhar. Caiu o pobre no chão, paralisando-o e mais 

tarde, morreu, derivado à queda. 
No trabalho, há certas coisas que são fora de questão 

de fazer-se, sobretudo se alguém filma e põe no MySpa-
ce (Internet). Foi o que aconteceu a quatro empregados 
da Burger King, de Ohio, E.U.A., que decidiram tomar 
banho na pia da cozinha do restaurante. Claro, foram 
logo despedidos.
Numa outra ordem de ideias, como todos sabem, as 

Igrejas estão cada vez mais vazias durante as missas. 

No Japão, o Padre Shinkyo Toyama, superior do templo 
de Kochi, situado nas regiões montanhosas de Kyoto, 
vai antes da missa num “minibus” buscar os fiéis para a 
celebração da respectiva missa. 
Os mortos normalmente dão despesa… E a confir-

mar a regra, os familiares de Albert Einstein recebe-
ram 18 milhões de dólares da Disney, para os direitos 
de comercializar uns bonecos à sua efígie.

José de Sousa
jornal@avozdeportugal.com
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calDeNSe
Experiência
Competência
Moda tel.: 514-849-1047

victor lucAs

66 dulutH  este, montreAl

A
V
P
8
3
0
6
6

classiFicação

1 - FC Porto                            27 
2 - Benfica                            26 
3 - Sporting                     26 
4 - Leixões                     25 
5 - Sp. Braga                      23 
6 - Marítimo                          22 
7 - Nacional                          21 
8 - V. Guimarães                         17 

9 - E. Amadora                     15 
10 - Académica                   14 
11 - Naval                            13 
12 - P. Ferreira                       12 
13 - Trofense                        11 
14 - V. Setúbal                      11 
15 - Rio Ave                       10 
16 - Belenenses                    10 

resUltaDos

Sexta-feira (02 de Janeiro) 
Académica-Leixões 0-0 
Sábado (03 de Janeiro) 
Rio Ave-V. Guimarães                       2-4 
V. Setúbal-Sporting                  0-2 
Domingo (04 de Janeiro) 
E. Amadora-Naval                  1-0 
Marítimo-P. Ferreira                   4-1 
Nacional-FC Porto                   2-4 
Trofense-Benfica 2-0 
Segunda-feira (05 de Janeiro) 
Sp. Braga-Belenenses             2-0 

1ª liga - liga sagres

próxima jornaDa

Sábado (10 de Janeiro) 
Guimarães-E. Amadora 18:30
Sporting-Marítimo 20:45 
Domingo (11 de Janeiro) 
Rio Ave-Belenenses               16:00  
P. Ferreira-Nacional            16:00  
Naval-Académica 16:00  
Leixões-V. Setúbal               16:00  
Benfica-Sp. Braga                 18:30 
FC Porto-Trofense                20:45

liga De honra - liga vitalis
1-Olhanense  26
2-G. Vicente                             22
3-Santa Clara                     22
4-Feirense  21
5-Estoril  18 
6-Beira-Mar  17 
7-Aves  17 
8-Sp. Covilhã               17 

9-Varzim  17 
10-Freamunde  16
11-Vizela  16 
12-Portimonense  16 
13-U. Leiria                        15 
14-Boavista  14 
15-Gondomar  13 
16-Oliveirense  12 

resUltaDos

Freamunde 2 - 2 Feirense
Portimonense 1 - 1 Beira-Mar  

U. Leiria 1 - 0 Oliveirense
Santa Clara 0 - 2 Olhanense

Gondomar 0 - 1 Aves
G. Vicente 2 - 0 Boavista

Estoril 1 - 0 Varzim
Sp. Covilhã 1 - 1 Vizela

próxima jornaDa

Beira-Mar  - Freamunde  
Feirense  - U. Leiria  

Oliveirense  - Santa Clara  
Olhanense  - Gondomar  

Aves  - G. Vicente  
Boavista  - Estoril  

Portimonense  - Vizela  
Varzim  - Sp. Covilhã  

coorDenaDo por joão mesQUita

portugal está fora do 
«top ten» da fifa

1 Espanha ..............1663 pontos
2 Alemanha ............1381
3 Holanda ...............1338
4 Itália .....................1326
5 Brasil ....................1246
6 Argentina ..............1180
7 Croácia .................1142
8 Inglaterra ..............1115
9 Rússia ..................1103
10 Turquia ...............1016

11 França ................1007
11 portugAl .......1007
11 República Checa 1007
14 Camarões .............989
15 Ucrânia .................909
16 Egipto ...................894
17 Paraguai ...............889
18 Israel .....................877
19 Nigéria ..................876
20 Grécia ...................872

Ranking fifa (Dezembro 2008)

Breves

Portugal encerrou o ano em queda no ranking da 
FIFA e caiu para fora do top ten. A Selecção Nacio-

nal desceu mais uma posição nesta actualização e fica 
no 11º lugar, a par da França. 
A lista continua a ser liderada pela Espanha que, desta 

forma, garantiu a conquista do prémio de equipa do ano 
para o órgão máximo do futebol. Este é um feito históri-
co para a selecção espanhola, que lidera o ranking desde 
a conquista do Campeonato da Europa e que se mantém 
invencível desde então. Com dezasseis vitórias em ou-
tros tantos jogos (uma delas no desempate por grandes 
penalidades), a Espanha também foi a equipa que mais 
pontos arrecadou ao longo do ano, num total de 314.
Nas movimentações do ano, também se destaca o 

Montenegro que, com 245 pontos, subiu sessenta luga-
res (mais do que qualquer outra equipa) e está actual-
mente na 112ª posição.

campeonato Do mUnDo De hóQUei júnior 

canadá ganha medalha de ouro
e John Tavares é eleito
melhor jogador

Uma velha tradição da época natalícia 
prosseguiu-se em Ottawa, segunda-

feira à noite, quando a equipa canadiana 
de hóquei júnior ganhou uma quinta meda-
lha de ouro consecutiva diante de 20.380 
espectadores exaltados, na Place Banque 
Scotia. Graças a uma vitória de 5-1 contra a 

Suécia, o Canadá igualizou a marca que es-
tabeleceu entre 1993 e 1997, ganhado cin-
co títulos mundiais consecutivos. Foi uma 
réplica da final do ano passado, e mesmo se 
a Suécia era favorita sobre papel, os Cana-
dianos foram animados pelo desejo de ven-
cer. Aproveitando plenamente o apoio da 
multidão que acabava de lhes reservar um 
acolhimento triunfal, os Canadianos puse-
ram as cartas na mesa logo no primeiro mi-
nuto de jogo. O atacante luso-descendente, 
John Tavares, que parece ter um sublime 
futuro na LNH, foi eleito na equipa de es-
trelas e também jogador por excelência do 
torneio, com os seus 8 golos e 6 passes.

Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

tiAgo pinto termi-
nA contrAto com o 
sporting estA ÉpocA
Os rumores de que Tiago 
Pinto ter-se-ia já comprome-
tido com um clube português 
da liga principal, foram des-
mentidos por fonte próxima 
do jogador. A SAD verde e 
branca também não efec-
tuou qualquer abordagem no 
sentido de prolongar a liga-
ção ao filho de João Pinto.

rui costA procurA
explicAr As
declArAções nA troFA
Apesar da tentativa de ge-
neralizar a responsabilidade 
pelo desaire, a verdade é que 
há destinatários óbvios na 
mensagem enviada a quente. 
Insistindo na confiança que o 
grupo lhe merece, Rui Costa 
disparou à queima: “O que 
queres que eu faça? Achas 
que estou contente”?

«stojKovic vAi encon-
trAr umA solução» - 
stojAdinovic
O futuro de Stojkovic não 
passa pelo Sporting mas 
também não entronca em 
nenhum clube da Liga por-
tuguesa. O guarda-redes 
esteve, após o Nacional-FC 
Porto, a jantar com o amigo 
Jokanovic (ex-treinador dos 
madeirenses) e o líder dos 
alvinegros, Rui Alves, mas 
vai rumar ao estrangeiro.

semAnA de decisões 
pArA AdriAno e lino
Adriano e Lino vão ficar com 
o futuro definido até ao final 
desta semana. O avançado 
deve ter o estrangeiro como 
destino, mas ainda por em-
préstimo. Já o lateral-es-
querdo deve mesmo rumar 
ao PAOK e a título definitivo, 
apesar de outros clubes te-
rem entrado na corrida pelos 
seus serviços.

moreirA: 100 jogos
no BenFicA?
Tivesse Moreira defendido o 
remate de Reguila, certamen-
te o ponto de interrogação 
cairia no título e o guardião 
cumpriria, sem resistência, o 
100.º jogo na Liga pelo Benfi-
ca diante do Braga, no domin-
go. Por culpa própria, num 
lance em que foi muito mal 
batido, o guarda-redes pode 
ver adiada a possibilidade de 
atingir o número gordo.

«o BenFicA vive numA 
AnArQuiA»-jAime Antunes
Jaime Antunes, antigo candi-
dato à presidência do Benfi-
ca, considera que o clube da 
Luz sofre de um problema de 
liderança, que se começa a 
fazer sentir na equipa de fute-
bol. “O Benfica não tem lide-
rança, vive numa anarquia. O 
presidente esconde-se atrás 
de Rui Costa, administrador 
da SAD e director desportivo. 
A liderança não se delega, 
exerce-se”, referiu.
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coorDenaDo por joão mesQUita

Realiza-se no dia
17 de Janeiro de 2009, 

uma tourada numa arena em 
Toronto.

Pela primeira vez no Canadá, 
teremos a ocasião de apreciar 
novilheiros espanhóis nesta tarde 

de Sol e Toiros.

Tourada 
em Toronto

Para esse efeito, organiza-se uma excursão para 
a qual os interessados deverão contactar o 

514.862.2319

2008 em revista no desporto
Em ano de europeu, muitas foram as 

emoções vividas em 2008 no que 
toca ao futebol. A Espanha foi consagra-
da campeã europeia pela segunda vez, 
o Man. United venceu a Liga dos Cam-
peões 9 anos depois da incrível final de 
Camp Nou e a nível nacional o FC Porto 
conquistou o tricampeonato.
Nos principais cam-

peonatos europeus 
poucas foram as sur-
presas, com o Man. 
United a vencer a Pre-
mier League, o Real 
Madrid a sagrar-se 
bicampeão, o Inter a 
conquistar o tricampe-
onato, o Lyon a vencer 
a Liga Francesa pela 
sétima vez consecuti-
va e o Bayern a recon-
quistar o título depois 
de uma temporada de 
2006/07 para esque-
cer.
Noutros campeo-

natos, o PSV venceu 
na Holanda, o Celtic 
sagrou-se tricampeão 
na Escócia, enquan-
to na Grécia o Olympiacos conquistou 
o tetracampeonato. Na América do Sul, 
o São Paulo foi o vencedor do Brasilei-
rão 2008, o River Plate venceu o torneio 
Clausura 2008, mas baqueou no Apertura 
2008 onde o grande vencedor foi o Boca 
Juniors.
Nas competições internacionais desta-

que natural para as vitórias do Man. Uni-
ted na Liga dos campeões, com Cristiano 
Ronaldo a vencer os títulos de melhor 
marcador e melhor jogador da prova, en-
quanto na Taça UEFA e na Supertaça Eu-
ropeia a vitória sorriu aos russos do FC 
Zenit, actual clube do português Danny. 
Finalmente, no campeonato do Mundo de 

Clubes os campe-
ões europeus volta-
ram a festejar, com 
a primeira vitória 
na competição.
Já na América do 

Sul, o campeão da 
Taça Libertadores 
foi a LDU Quito, 
que na final bateu 
os brasileiros do 
Fluminense após 
recurso à marcação 
de grandes penali-
dades. Já a vitória 
na Copa Sul-Ame-
ricana foi para uma 
equipa canarinha, 
com o Internacio-
nal de Porto Alegre 
a vencer a prova 
depois de derrotar 

na final os argentinos do Estudiantes.
A nível de selecções o Euro 2008 mar-

cou o ano, com a Espanha a conquistar 
um grande título a nível de selecções, 
enquanto nos Jogos Olímpicos a Argen-
tina conquistou a medalha de ouro, numa 
prova onde eliminou os grandes rivais 
brasileiros nas meias-finais.

Águia perdeu o norte
O Benfica perdeu na sua deslocação 

ao Norte, à Trofa, por 2-0, e “en-
tregou” a liderança ao F.C. Porto. Uma 
derrota muito grave, até porque, antes do 
jogo com os encarnados, o Trofense era o 

último classificado da Liga... O Benfica 
entrou em campo com algumas alterações 
em relação ao último jogo. Quique Flores 
colocou Binya no lugar de Yebda, Aimar 
em vez de Cardozo e Carlos Martins na 
posição do castigado Katsouranis. 
No Trofense, o avançado Edu Souza, 

lesionado, foi a grande baixa. Na primei-
ra parte, o Benfica foi a melhor equipa, 
mas, curiosamente, foi para o intervalo a 
perder. No início do jogo Suazo, de ca-
beça, podia ter marcado, mas o guarda-
redes do Trofense, Paulo Lopes, negou o 
golo ao hondurenho. Aos 18 minutos foi 
Aimar que, isolado, permitiu a defesa de 

Paulo Lopes. Só que aos 45 m, em contra-
ataque, Reguila fez o 1-0, com algumas 
culpas de Moreira, pois a bola rematada 
pelo avançado do Trofense passou-lhe 
entre as mãos.

Na segunda parte, o Benfica simples-
mente não existiu, até porque Binya foi 
expulso, por mão na bola, aos 64 m. O 
Trofense foi superior e Hélder Barbosa 
ditou o resultado final aos 81 m. 
Estrela e Marítimo vencem
Entretanto, disputaram-se, também o E. 

Amadora-Naval e o Marítimo-P. Ferreira. 
Os amadorenses venceram no seu estádio 
por 1-0. Marcou Anselmo, aos 44 m.
O anfitrião Marítimo goleou o P. Fer-

reira por 4-1. Marcaram Baba, Djalma, 
Paulo Jorge e Vítor Júnior.
Cristiano apontou o único tento dos pa-

cences.
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