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65, Jarry Este, Montreal, Qc, H2P 1T2 - Tel.: 514 385.9290

Aberto todos os dias das 10h30 às 22h30
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2 pratos de carne e 1 de peixe
por apenas 9.75 ou 10.75 por prato
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Fifa Telecom
245, boul. de la Côte-Vertu         514.333.4774
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laval
1637 boul. Daniel-Johnson            450.988.1088
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pombos ameaçam aviões
Há 20 mil pombos errantes em Lis-

boa, pelo que no aeroporto da Porte-
la são frequentes as colisões com os con-
sequentes riscos para a segurança de voo. 
Só em 2007 o Gabinete de Prevenção e 
Investigação de Acidentes com Aerona-
ves registou 51 choques de aves com avi-
ões na Portela. Em todos os aeroportos 
nacionais houve 126 casos. 
A proliferação de pombos resulta da 

falta de fiscalização. Entre os pombais 
clandestinos mais perigosos para os pas-
sageiros da Portela, figura uma situação 
insólita no 5º andar do prédio existente 
no cruzamento da avenida do Brasil e a 

rua das Murtas: segundo apurou o CM o 
referido prédio encontra-se no enfiamen-
to da principal pista do aeroporto. 
Pela elevada concentração de aves e por 

se encontrar num local tão sensível está 
referenciado pelo Instituto Nacional de 
Aviação Civil (INAC) e pelo Gabinete de 
Gestão e Prevenção de Investigação de 
Acidentes com Aeronaves. 
O referido prédio tornou-se um perigo 

para a aviação pois na varanda das trasei-
ras do 5º andar, a proprietária dedica-se 
a alimentar e a acolher as aves em casa, 
embora o prédio esteja localizado numa 
área em que a lei proíbe pombos à solta. 

O CM tentou, sem êxito, falar com a pro-
prietária do pombal clandestino. 
Consciente do perigo resultante da pro-

liferação de pombais, a ANA – Aeropor-
tos de Portugal fez um levantamento dos 
pombais existentes na área do aeroporto 
de Lisboa. 
O mapa foi enviado para o INAC e 

apresentado à Associação Portuguesa de 
Pilotos de Linha Aérea (APPLA). Para o 
comandante José Cruz dos Santos, res-
ponsável pelo Departamento de Seguran-
ça de Voo da APPLA, a proliferação de 
pombais é “assustadora”. 

os direitos
das mulheres
Augusto Machado

As coisas nem sempre são fáceis 
para as raparigas. Mas não pen-

sem que os rapazes também não têm 
os seus problemas. Imaginem como 
se sentiriam se, de cada vez que cho-
rassem por um motivo qualquer, lhes 
chamassem “bebés”! Ou se tivessem 
de lidar com certas tarefas usualmente 
destinadas ao sexo oposto!
É inegável que as raparigas têm pro-

blemas relacionados com o facto de 
serem mulheres. Mas a infelicidade 
das raparigas também pode afectar os 
rapazes: afinal de contas, os rapazes 
crescem ao lado das raparigas, a maior 
parte deles vive com raparigas e al-
guns até acabam por ser pais de rapa-
rigas. E, sejamos francos, qual é o pai 
que não deseja o melhor para as suas 
filhas? Seja como for – embora ainda 
haja um longo caminho a percorrer -, é 
melhor ser mulher hoje em dia do que 
o foi durante muitos e muitos anos!
Vejamos algumas das queixas mais 

comuns das raparigas: “Não gosto 
nada de ser rapariga. Meu irmão não 
faz praticamente nada em casa. Mes-
mo assim, a minha mãe está sempre 
a dizer que tenho de ajudar e a ele 
nunca lhe diz nada”. “O meu pai diz 
que as mulheres não sabem guiar. Faz 
esse comentário sempre que vê uma 
senhora a conduzir e isso irrita-me”. 
“Estou envergonhada! No outro dia 
disse ao meu pai que voltava do clube 
às 21 horas, mas distraí-me. Então não 
é que às 21.30 em ponto ele entra pelo 
clube dentro à minha procura?! Já  o 
meu irmão pode entrar em casa à hora 
que ele quiser!”
Mas há mais e muitos outros aspec-

tos em que a vida dos rapazes e das 

Sócrates
elogia políticas 
da ministra da 
educação
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NúClEO DO QUébEC DA lIGA DOs
COMbATENTEs AssOCIAçãO DOs
Ex-COMbATENTEs PORTUGUEsEs
lei nº 3/2009 de 13 de Janeiro: Informamos todos os antigos combaten-
tes, de que possuímos as informações respeitantes ao regulamento dos 
efeitos jurídicos dos períodos de prestação de serviço militar de antigos 
combatentes, para efeitos de atribuição dos benefícios previstos nas Leis 
nºs 9/2002, de 11 de Fevereiro, e 21/2004, de 5 de Junho, constantes na 
Lei agora entrada em vigor. Composta de 22 artigos, esta lei trata de to-
dos os aspectos que tocam os antigos combatentes, por entre os quais 
destacamos os relacionados com: Benefícios; Complemento especial de 
pensão; Acréscimo vitalício de pensão; Suplemento especial de pensão; 
Acumulação; Contagem do tempo de serviço etc. Os interessados poderão 
contactar-nos para a CP 42027, succ. Jeanne-Mance, Montréal, H2W 2T3. 
Se houver interesse, poderemos organizar uma reunião conjunta.

JANTAR DO GRéMIO lITERÁRIO
Participe na nossa primeira Tertulia de 2009. Traga os seus amigos e 
venha ter uma noite agradável, com leitura de poemas, textos e música, 
sexta-feira, 6 de Fevereiro de 2009, na Casa dos Açores do Ontário, 1136 
College St., Toronto (College e Dufferin). O jantar, privilegiando a  gastro-
nomia açoriana, será servido às 19h00. Para mais informações, por favor 
contactar: Idalina da Silva, 647.302.4607; Fátima Toste, 905.829.1549; La-
lita Fialho, 416.532.1200.

JANTAR DOs NAMORADOs
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um jantar dos namorados 
(São Valentim), no dia 14 de Fevereiro, pelas 19h00, na sua sede situada 
no 4170 St-Urbain. Este evento será animado por José Sousa. 
Para mais informações ou reservas contacte: 514-844-2269.

pete Souza, o fotógrafo de casa Branca 

O fotojornalista Pete Souza aceitou a posição do 
fotógrafo oficial do Presidente Baraka Obama na 

Casa Branca.
O posto foi-lhe oferecido por Robert Gibbs, porta-voz 

e amigo do Presidente.
Não será a primeira vez que Sousa entra no Salão Oval 

pois já foi fotógrafo da Casa Branca, durante o segundo 
mandato de Ronald Reegan. 
Souza, 54, disse que aceitou a proposta depois ter che-

gado a um acordo com Gibbs, para que o departamento 
fotográfico da Casa Branca se dedique sobretudo a do-
cumentar para a história, a presidência de Obama.
Gibbs é conselheiro especial de Obama, um membro 

da nova equipa de transição de presidente, e fez a oferta 
a Sousa em nome do presidente. Professor de fotojor-
nalismo na escola da Comunicação Visual da Univer-
sidade de Ohio, deixará os seus alunos neste semestre 
da Primavera que agora começa, ausentando-se por um 
longo período, indo assim reencontrar a sua família ins-
talada em Washington, durante o tempo em que ele en-
sinava no Ohio.
Obama e Souza encontraram-se pela primeira vez em 

Janeiro de 2005, no primeiro dia de Obama no Senado 
dos Estados Unidos quando prestou juramento como 

Democrata do Illinois. Souza trabalhou para a Tribuna 
de Chicago durante algum tempo, e documentou o pri-
meiro ano de Obama no Senado, e as suas viagens a sete 
países inclusive o Quénia, a África do Sul, e a Rússia, 
em fotografias que foram depois compiladas no livro 
de Julho de 2008 “A subida de Barack Obama”. Esta 
segunda fase das suas relações com o presidente, vai 
prosseguir com a formação da sua equipa para o depar-
tamento de fotografia. É autor de vários trabalhos pre-
miados pela crítica internacional, que foram apresenta-
dos em vários concursos organizados em Universidades 
americanas. Para além de ter sido fotógrafo no Tribuna 
de Chicago, foi também colaborador independente do 
Nacional Geográfico e em conceituadas revistas como o 
Life. Depois do 11 de Setembro, foi dos primeiros jor-
nalistas a cobrir a guerra no Afeganistão e a queda do 
Cabul. A colecção de livros deste fotógrafo ímpar, in-
clui dois sobre Reagan: “Momentos Desprotegidos: nos 
Bastidores Fotografias de Presidente Reagan” e “Ima-
gens de Grandeza: uma Olhadela Íntima à Presidência 
de Ronald Reagan.” 
Um de projectos documentais de Souza foi publicado 

no livro “Verão de Plebe na Academia Naval dos Esta-
dos Unidos.”

Adaptação de Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

PENsAMENTO DA sEMANA

EFEMéRIDEs - 28 DE JANEIRO
1547. Morte de Henrique VIII de Inglaterra, sendo sucedido pelo seu filho, 
nascido do seu casamento com Jane Seymour, Eduardo VI.
1808. No seguimento da chegada da família real ao Brasil, os portos da 
colónia são abertos ao comércio das nações amigas.
1841. Nascimento do explorador galês Henry Stanley (1841-1904). En-
quanto correspondente do jornal americano New York Herald, foi incum-
bido de encontrar o missionário e explorador inglês David Livingstone em 
África. Quando o encontrou, perto do Lago Tanganica, em 1871, depois 
de uma cansativa busca, Stanley limitou-se a perguntar: «Dr. Livingstone, 
I presume?»
1871. A Guerra Franco Prussiana termina com a rendição de Paris aos 
exércitos alemães. O Império Alemão proclamado no Palácio de Versa-
lhes anexou as províncias francesas da Alsácia e da Lorena.
1935. A Islândia tornou-se o primeiro país do mundo a legalizar o aborto.
1949. O Conselho da Europa foi criado.
1986. O Space Shuttle Challenger explodiu no ar, matando sete pessoas, 
incluindo Christa McAuliffe, uma professora que seria a primeira pessoa 
sem preparação militar ou científica no espaço.

FIM-DE-sEMANA DA lUsOFONIA
A Missão Santa Cruz, na semana  da comunidade, e por ocasião do 25º 
aniversário do Centro Comunitário, com a colaboração da U.T.L., organiza 
o fim-de-semana da lusofonia, onde vão estar integrados vários países de 
língua portuguesa. Teremos representações de Portugal, incluindo Açores 
e Madeira, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, S. Tomé e 
Príncipe e com a possibilidade de haver ainda Timor. Haverá uma expo-
sição, onde serão apresentadas moedas e selos dos vários países, ar-
tesanato, trajos regionais, e outros objectos que representarão cada um 
dos países em quiosques devidamente identificados. Haverá também a 
projecção de vídeos, especialmente dos aspectos turísticos e culturais. A 
exposição, no Salão Nobre do Centro Comunitário, estará aberta a todo o 
público, nos dias: 31 de Janeiro, das 10 H 15 às 18 horas, e no domingo, 
dia 1 de Fevereiro, das 9h30 às 17 horas. Como se trata de uma ocasião 
especial, em que vão estar reunidos os países de língua portuguesa, esta 
será uma oportunidade para nos conhecermos melhor, para estreitar laços 
de amizade e de criar união entre todos os que falam a língua de Camões. 
entrada livre e gratuita.

MATANçA DO PORCO
A Associação portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga organiza a “Ma-
tança do Porco” no sábado, 31 de Janeiro às 19h30. A noite será abri-
lhantada por Duarte Froias. Ementa: sopa caseira, morcela, torresmos, 
inhames, batata doce, sobremesa. 
reservar pelos telefones, 514-254-4647 ou 514-354-4647.

“Todos os meus escritos ficaram inacabados; sempre novos pensamentos 
se interpunham, associações de idéias extraordinárias e inexcluíveis, de 
término infinito ... O Caráter da minha mente é tal que odeio os começos e 
os fins das coisas, porque são pontos definidos.” 

Fernando Pessoa

os direitos das mulheres
raparigas difere. Se pensarmos no que acontece à me-
dida em que as crianças vão crescendo, constataremos 
que é cada vez mais fácil destinguir essas diferenças 
pelo modo como os rapazes e as raparigas são tratados 
e pelas expectativas postas no seu comportamento. As 
pessoas esperam que os rapazes e as raparigas se com-
portem de maneiras diferentes, só que nem toda a gente 
se sente feliz com essa perspectiva! As ideias feitas e as 
expectativas postas no modo como os rapazes e as rapa-
rigas devem comportar-se (os chamados “estereótipos”) 
dificultam a vida a quem não se enquadra bem nesses 
padrões. Exemplos como: raparigas que são criticadas 
por terem amigos rapazes; ou aquelas que praticam des-
portos, supostamente masculinos; ou ainda aquelas que 
não dão importância à aparência. Estas e outras arris-
cam-se a serem chamadas as tais “marias-rapazes”.
Na verdade, cada pessoa é um ser único, com pensa-

mentos e sentimentos distintos, com capacidades, prefe-
rências e antipatias próprias. Mas então donde provém 
estes estereótipos acerca das raparigas e dos rapazes? 
Quem foi que pensou que «o côr-de-rosa é para as rapa-

rigas e o azul para os rapazes»? Quem foi que decidiu 
que as raparigas e os rapazes deveriam ter interesses di-
ferentes e praticar desportos diferentes? Por que se diz 
que «os rapazes não choram»? Por que se diz que «as 
raparigas são todas doçura»? Será que os nossos cére-
bros trabalham de maneira diferente?
Há quem pense que há qualquer coisa no cérebro femi-

nino que faz com que as raparigas e as mulheres sejam 
mais sensíveis e “delicadas”, confiem mais nos instin-
tos, se deixem levar pelas emoções, se interessem mais 
pelo amor do que pelo sexo e que, no domínio acadé-
mico, o cérebro feminino tem mais propensão para as 
«letras»: literatura, línguas e estudos sociais. Por outro 
lado há quem pense que algo no cérebro masculino faz 
com que os rapazes e os homens tenham um carácter 
mais «duro», sejam lógicos, competitivos, agressivos, 
mais interessados no sexo do que no amor e que, no 
domínio académico, o cérebro masculino tem mais pro-
pensão natural para as «ciências»: química, matemática 
e tecnologias.

Continua na próxima edição

Continuação da página 1

British airways com 
perdas de 160 milhões
A companhia aérea britânica British Airways anunciou 

esta segunda-feira que prevê registar perdas de 150 
milhões de libras (158,9 milhões de euros) no final do 
exercício fiscal que termina em Março. Em comunicado, 
a British Airways refere que as suas estimativas reflectem 
‘o agravamento das condições económicas’ e adianta que 
‘as perspectivas para Fevereiro e Março, combinadas com 
a queda da libra, terão impacto no exercício do ano que 
terminará a 31 de Março’. Só no trimestre terminado em 
Dezembro de 2008, a companhia deverá apresentar uma 
perda operacional de 50 milhões de libras (53 milhões de 
euros). Na sequência deste anúncio feito ao mercado, as 
acções da British Airways caíram 7,3 por cento. 

“vou dar-lhe uma facada”
Susana, 38 anos, vive num verdadeiro pesadelo. No 

dia em que decidiu separar-se de V.L., há cerca de 
ano e meio, depois de este lhe ter apertado o pescoço 
em casa dos pais, mal sabia que nunca mais iria ter sos-
sego.
Desde que tomou a decisão, são constantes as ameaças 

de morte, perseguições, agressões e danos materiais. 
Ainda na passada quinta-feira, o homem destruiu o 

carro da vítima com um pé-de-cabra – algo que foi tes-
temunhado por alguns moradores de Caneças, Odivelas, 
onde têm ocorrido as agressões. 
E a PSP, apesar das queixas, ainda não fez nada. “Já 

não sabemos o que havemos de fazer para a ajudar”, 
desabafa ao CM uma familiar da vítima, que também 
tem sido constantemente abordada pelo homem. 
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inscrevam a vossa 
propriedade com

Se  a vossa transacção for 
atrasada ou anulada...
remAx reembolsará
os custos ocasionados
A promessa de compra está assinada. 
Vosso comprador desiste ou pede um 
prazo de espera. REMAX pagará as 
vossas despesas até a concorrência 
de 25 000$

antónio
    Gomes!

Se o vosso
comprador falecer...
remAx pagará o preço 
estabelecido na promessa 
de compra.
O vosso comprador ou a esposa, falece. 
A promessa de compra foi anulada. 
REMAX pagará a sua casa ao preço 
estabelecido na promessa de compra.

Se precisar de ajuda de 
assistência jurídica
remAx oferece
Quer seja comprador ou vendedor, 
se encontrar problemas ou descobrir 
defeitos escondidos após a transac-
ção, REMAX dá-vos acesso a uma 
info-linha gratuita para consultar um 
conselheiro jurídico. REMAX cobrirá 
também os honorários de um profi s-
sional até 5 000$, no caso de litígio.

Para mais informações, visite o sítio de remax Québec www.remax-quebec.com
*sujeito a algumas condições. se a sua propriedade já se encontra inscrita, queira ignorar esta oferta.

Para uma 
transacção
com toda a 
quietude...

“não” gAnHA em
reFerendo de ViAnA
O “não” ganhou o referendo 
sobre a integração de Viana 
do Castelo na comunidade 
intermunicipal Minho-Lima, 
somando 16 347 votos con-
tra 9 934 do “sim”. A absten-
ção foi de 69,24 por cento. 
Defensor Moura, presiden-
te da Câmara de Viana do 
Castelo, garantiu durante a 
campanha eleitoral que se 
demitiria “de imediato” caso 
a maioria dos eleitores se 
pronunciasse a favor.

BisPo dA síriA Pede
PAZ e reconciliAção
O bispo de Alepo, na Síria, 
pediu, em Fátima, o “dom da 
reconciliação e da Paz” para 
todas as nações em guerra, 
destacando os conflitos no 
Médio Oriente. “Nesta re-
gião do Médio Oriente, os 
cristãos vivem lado a lado 
com os muçulmanos, em 
diferentes países dilacera-
dos por guerras”, afirmou D. 
Antoine Audo na homilia da 
celebração nacional do Ano 
Paulino, que juntou milhares 
de pessoas no Santuário de 
Fátima.

sAntArÉm
A Câmara Municipal de San-
tarém pondera deitar abaixo 
o que resta de um pavilhão 
da antiga Feira Nacional da 
Agricultura, que abriu uma 
fissura de grandes dimen-
sões numa das fachadas.

Bebé português entre as vítimas 
do ataque a creche na Bélgica
Uma bebé de quatro meses filha de 

pais portugueses é uma das vitimas 
do ataque à creche de Termonde, na Bél-
gica, e está internada com ferimentos 
“muito graves”, disse fonte da comuni-
dade portuguesa na Bélgica. 
Segundo a mesma fonte, a menina está 

internada no hospital de 
Gent, a cerca de 50 qui-
lómetros de Bruxelas, e 
“foi operada sexta-feira 
devido a ferimentos mui-
to graves, mas segundo 
os médicos não deverá 
correr perigo de vida”. 
A fonte adiantou que os 
pais da bebé emigraram 
para a Bélgica “há já al-
guns anos e são comer-
ciantes”. 
Contactada pela Lusa, 

fonte do gabinete da Se-
cretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas confirmou 
que a menina de quatro meses está entre 
as vítimas do ataque e que “está interna-
da nos cuidados intensivos, mas segundo 
os médicos não corre perigo de vida”. A 
mesma fonte acrescentou que “foi presta-
do aos pais a solidariedade e disponibi-
lidade de apoio do Governo português”. 
Na sexta-feira, um homem - que entretan-
to já foi detido pelas autoridades - entrou 
numa creche em Termonde, na Bélgica, 
assassinando dois bebés de 6 e 9 meses, 
uma empregada do infantário que tentou 

intervir e feriu dez outras crianças e dois 
adultos. O homicida - cuja identidade não 
foi revelada pela polícia - entrou no in-
fantário maquilhado com o rosto branco 
e olhos pintados de preto. Segundo as au-
toridades belgas, na altura da detenção, 
o homicida estava equipado para cometer 

uma “verdadeira carnificina”, transpor-
tando três facas, um machado e um colete 
à prova de balas. 
Quatro crianças e um adulto já deixaram 

hoje o hospital, continuando hospitaliza-
das outras cinco vítimas, embora fora de 
perigo. O móbil deste triplo assassínio, 
que revoltou a Bélgica, continua a ser 
desconhecido porque o seu autor, um ra-
paz de 20 anos, se remeteu ao silêncio. 
O jovem estava desempregado e vivia 
sozinho na aldeia de Sinaai, a oeste da 
cidade de Antuérpia.

Sócrates elogia políticas 
da ministra da educação
O primeiro-ministro elogiou a forma como a ministra 

da Educação resistiu a dificuldades e incompreen-
sões, tendo mesmo considerado que vale a pena resistir 
e que “este é o caminho para o sucesso”. No encerra-
mento da cerimónia de apresentação do relatório da 
OCDE sobre a política educativa para o primeiro ciclo, 
José Sócrates lamentou que tenha sido necessário “al-
guém de fora” para dizer “bravo” à actuação de Maria 
de Lurdes Rodrigues. “Nunca vi uma avaliação sobre 
um período da nossa democracia com tantos elogios e 
tanto apoio a reformas e mudanças ao serviço da Edu-
cação pública em Portugal”, explicou.
Para Sócrates, esta reforrma foi importante para o Go-

verno e, em particular, para a ministra da Educação “que 
passou pelo que passou”.
“Que obstáculos, que dificuldades, que incompreen-

sões. Quatro anos de dificuldades e de governação difí-
cil. Mas valeu a pena. Aqui estão os resultados”, acres-
centou.
Na sua intervenção, o chefe de governo aproveitou 

ainda para criticar a oposição que diz que o Governo 
apenas trabalha para as estatísticas, tendo considerado 
que isto demonstra uma “pobreza de debate político”.
“Que lamentável atitude de tantos partidos que quan-

do olham para isto são capazes de dizer: ‘lá está o Go-
verno a trabalhar para as estatísticas’. Trabalhar para 
as estatísticas. É assim que se referem a isto”, afirmou.
Dirigindo-se aos técnicos que apresentaram o relatório 

da OCDE sobre a política educativa para o primeiro ci-
clo, o primeiro-ministro recordou ainda a controvérsia 
gerada à volta dos computadores Magalhães.
“Se soubessem as críticas, as controvérsias”, acrescen-

tou Sócrates, que frisou que o Governo vai continuar no 
mesmo caminho em relação à política educativa, apesar 
de este não ser um “caminho fácil” e de não haver “ata-
lhos”.
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a folha

A crise política que perdura no Canadá 
há algumas semanas, recordou-me 

uma imagem cómica que há tempos vi. Tra-
tava-se de um pobre de espírito que à frente 
duma escultura de Eva, soprava a plenos 
pulmões para ver se caía a folha, com que, 
irrisoriamente, estava protegida...
E neste momento a interrogação que mais 

ou menos toda a gente faz é esta: o Gover-
no cai ou não?
A bizarra associação formada pelos libe-

rais federais com os bloquistas e Neo-De-
mocratas para se apoderarem da governa-
ção, não conseguiu um apoio da população 
(à parte no Quebeque, eternos e ambiguos 
sonhadores, duma esquerda de quimera) 
que não quer de modo algum ver no poder 
uma coalizão composta de separatistas mis-
turados com os muito federalistas, pelo me-
nos historicamente, liberais. Isso forçou o 
afastamento de Bob Rae da corrida à chefia 
do partido e a nomeação had hoc de Micha-

el Ignatieff da forma mais anti-democrática 
que se possa conceber. Parece-me evidente 
que esse demagógico movimento teve por 
fim, evitar justamente que a coalizão se re-
alizasse. Situação que só poderia ser em-
baraçante e prejudicial para o PLC. Como 
justificar a união multipartidária com os 
bloquistas, estigmatizados adversários dos 
Trudeau, Chrétien, Laurier e Martin deste 
país?
Com um novo chefe que já havia afirma-

do não ser o momento de fazer mudanças 
no executivo, a coalizão poderá diluir-se, 
como as águas do rio ao chegarem à foz, 
sem quebrar ruidosamente os compadrios 
estabelecidos. Apenas com a mudança de 
chefe. E isto convém, sobretudo ao PLC. 
Será o único partido que não terá condições 
para partir em campanha e daí, as afirma-
ções e “ameaças” em bemol, com a ponta da 
língua, pretendendo dar a impressão duma 
solidez que só nos sonhos mais fantasistas 
poderão ter.Porém, a posição também não é 
fácil para o Governo Harper. Numa escala 
inferior, poderemos talvez estabelecer um 
paralelo com Barack Obama. Apenas por-
que, tal como nos USA se esperam mila-
gres da Casa Branca, aqui espera-se que o 
PM utilize a varinha mágica e resolva todos 
os problemas. As expectativas são enormes 
e o risco de descontentar muita gente tam-
bém. O Québec, com a sua costela sindi-
calista agrafada, espera investimentos de 
biliões de dólares nas infra-estruturas e de 
ver nos próximos dias, o início de grandes 
trabalhos, seja nas estradas, em pontes ou 

noutros domínios. E isso colocará o gover-
no numa situação deficitária que a popu-
lação diz não querer. Preferem o milagre. 
Que não se concretizará. Até porque Otava 
já anunciou uma perda de 34 biliões de dó-
lares para o próximo orçamento, acrescidos 
de outros 30 biliões, para o ano seguinte. 
Nestes números estão incluídos 1,5 biliões 
para a formação de mão-de-obra, ajudando 
tanto os actuais beneficiários do fundo de 
desemprego, como aqueles que já não são 
admissíveis e estão privados de trabalho. 
Há várias medidas previstas no orçamen-
to que poderão ajudar os trabalhadores e 
estimular a economia. Por outro lado, está 
previsto um bilião de dólares para as infra-
estruturas de habitação social, em colabo-
ração com as municipalidades, à parte os 
programas específicos dedicados à terceira 
idade, os deficientes e os autóctones que 
são, da responsabilidade exclusiva do fede-
ral. Mas só no Québec, serão necessários 

pelo menos, 1,8 bilião de dólares para pôr 
em bom estado as habitações sociais…e as 
indústrias em dificuldade como a da ma-
deira, entre outras, esperam também uma 
parte do bolo. Há porém 10 províncias no 
Canadá e dois territórios. O Québec não é, 
portanto, o único a necessitar de ajuda. E 
o Governo e os partidos federais, devem 
pensar no conjunto do território, procu-
rando controlar e atravessar a crise de Este 
a Oeste do país. Apesar das mensagens 
sub-reptícias que circulam há alguns dias, 
preparadas por agências de marketing e 
destinadas a alienar a população, minan-
do — ou procurando minar—a confiança 
no governo, não acredito que seja desfeito, 
sobre o orçamento ontem apresentado. A 
consultação pública que diversos ministros 
fizeram através do país, deu ao governo, 
não só argumentos, como ideias a aplicar, 
que forçosamente correspondem à expec-
tativas da oposição. E por outro lado, se a 
população não entende caucionar a coali-
zão, também não está interessada em elei-
ções. Mesmo os sindicatos consideram re-
alizáveis estas previsões e aceitam o défice 
anunciado de 34 biliões.  Temos todavia de 
ser pragmáticos. As medidas previstas te-
rão de ser temporárias. Não será possível 
estabelecer uma estrutura que acabe por 
criar uma espiral deficitária. Michelle Jean, 
Governadora-geral, após o breve discurso 
do trono que fez segunda-feira, espera ago-
ra a votação que se seguirá, antes de tomar 
uma decisão final. Esperemos apenas que 
ganhe o bom senso.

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

lock-out no Journal de Montréal, e os 
empregados de The Gazette rejeitam oferta

Que a festa comece!

oTaN mostra interesse em peter MacKay

As crianças que residem em Montreal 
têm 60% mais riscos de ter um ex-

cesso de peso que as das outras cidades 
do Quebeque, de acordo com o Instituto 
da estatística do Quebeque. Um estudo 
publicado revela que 21,3% das crianças 
de Montreal de 7 anos têm um excesso 
de peso. Nas outras regiões urbanas do 
Quebeque de mais de 10.000 habitantes, 
13,4% das crianças da mesma idade têm 
também um excesso de peso. A investi-
gação apoia-se sobre os dados do Estu-
do longitudinal do desenvolvimento das 
crianças do Quebeque, um projecto que 
segue a evolução dum grupo de crianças 
nascidas no fim dos anos 90. O grupo 
inicial contava 2120 crianças por toda 

A redacção do Journal de Montréal co-
nhece o primeiro conflito de trabalho 

da sua história. A direcção de Quebecor 
passou da palavra aos actos e decretou um 
lock-out na noite de sexta-feira para sábado. 
É uma má notícia, que os 253 empregados 
do diário da rua Frontenac já esperavam há 
algumas semanas. “Estamos desiludidos, 
mas não surpreendidos. As negociações não 
avançavam”, lançou Denis Tremblay. Com 
os seus colegas, elaboraram os piquetes de 
greve na sexta-feira de manhã, confronta-
dos a ventos glaciais, diante das portas fe-
chadas do jornal, protegidas por agentes de 
segurança. O sindicato preparava-se para 
um conflito longo e difícil. “Temos alianças 
[…] e entendemos livrar uma batalha muito 

dura”, disse o presidente do sindicato afilia-
do à CSN, Raynald Leblanc. Um regresso 
iminente à mesa das negociações não está 
previsto. O Jornal de Montreal continuará a 
ser publicado durante a duração do conflito e 
será alimentado pelas agências de imprensa, 
das quais a QMI, uma agência criada no fim 
de 2008 por Quebecor e que agrupa o conte-
údo produzido pelos outros membros deste 
gigante da edição. Por seu lado, no domin-
go, os empregados sindicalizados do jornal 
The Gazette, dos departamentos editorial e 
de vendas, rejeitaram a oferta mais recente 
da companhia. O departamento editorial, 
que inclui repórteres, editores de cópias e 
fotógrafos, votou a 80.5% contra a oferta, de 
acordo com o site web do jornal. 

O O Planétarium de Montréal apre-
sentou a sua grelha de actividades 

para o Ano mundial da astronomia. Em 
1609, Galileu realizava a sua primeira 
observação celestial através dum telescó-
pio. Para marcar o 400º aniversário deste 
acontecimento histórico e astronómico, a 
UNESCO declarou 2009 “Ano mundial 
da Astronomia”, cujo principal objectivo 

é aumentar a consciência científica. Du-
rante todo o ano, o Planetário de Mon-
treal proporá quase 70 sessões de obser-
vação do céu. Apresentará também uma 
exposição sobre a história da astronomia, 
além de organizar numerosos concursos, 
de ateliers e animações no âmbito deste 
acontecimento. Outras actividades e con-
ferências serão igualmente organizadas 
por clubes de astronomia através do Que-
beque e do Canadá, durante todo o ano.

Dois Canadianos estão em lista para 
ocupar o posto de secretário-geral da 

OTAN. A conhecida revista britânica The 
Economist escreveu na sua edição do 22 
de Janeiro, que o Ministro da Defesa, Pe-
ter MacKay, e o antigo Vice-Primeiro-Mi-
nistro, John Manley, figuram ambos sobre 
a curta lista de possíveis candidatos para 
substituir o actual secretário-geral, Jaap de 
Hoop Scheffer. “O Canadá transformou as 
suas forças armadas e combateu com força 
no Afeganistão”, sublinha The Economist. 
“Este rumor é plausível”, diz Charles-Phi-

lippe David, titular na cátedra Raoul-Dan-
durand em estudos estratégicos e diplomá-
ticos da UQÀM. Washington poderia desta 
maneira, influenciar discretamente o deba-
te da presença canadiana no Afeganistão, a 
seu favor. “Aquilo vincularia as mãos do 
Canadá no Afeganistão de maneira hábil, 
dado que o secretário-geral deve promover 
a missão da OTAN”, acrescenta. O nome 
do sucessor de Jaap de Hoop Scheffer será 
revelado em Abril, durante as festividades 
que marcarão os 60 anos da Organização 
do Tratado do Atlântico-Norte.

vento de mudança

a parte do Quebeque. A senhora Desro-
siers, autora principal do estudo, e a sua 
equipa, determinaram que cerca de 16% 
das crianças entre os 4 e os 7 anos são 
gordas, de cujo um terço é obeso. Porque 
são os jovens mais gordos em Montreal? 
“No nosso parecer, é todo o ordenamento 
urbano que poderia ser incriminado”, res-
ponde Hélène Desrosiers. A cidade ofe-
rece menos espaços verdes e os pais são 
menos tentados a enviar as suas crianças 
brincar no exterior. A falta de mercearias 
de grande superfície, onde seriam vendi-
dos alimentos a preço razoável, poderia 
também explicar a situação descrita so-
bre os miúdos de Montreal, de acordo 
com os investigadores.

as crianças de Montreal são mais gordas

O presidente da Câmara Municipal de 
Montreal, Gérald Tremblay, anun-

ciou uma mudança no Comité executivo. 
Cinco novas caras faz parte da guarda do 
presidente. Andrée Lavallé, responsável 
pelos transportes, compartilhará a vice-
presidência do Comité executivo com 
Sammy Forcillo. Marcel Tremblay, ir-
mão do presidente da Câmara Municipal, 
perde as suas responsabilidades pela lim-
peza da cidade e do transporte da neve, 

que Luís Miranda, presidente da junta da 
freguesia de Anjou, assume, assim como 
o desenvolvimento económico.
Três outros eleitos fazem a sua entrada: 

Catherine Sévigny na Cultura, Michel 
Labrecque à presidência da Sociedade de 
Transportes de Montreal, Mary Deros, no 
desenvolvimento comunitário e Michael 
Applebaum, nos desportos e lazeres, o 
que aumenta para 12 o número de elei-
tos a ajudarem o presidente da Câmara 
Municipal. 
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carta dominante: 4 de Ouros, que significa Projectos.
Amor: Demonstre, com mais entusiasmo, as suas emoções. 
Procure não ter discussões com o seu companheiro. Não 
entre em conflitos desnecessários. saúde: A sua vitalidade 
estará à vista de todos, mas tenha calma. dinheiro: Reflicta 

sobre a sua vida profissional, poderá ser o momento ideal para reciclar 
os seus conhecimentos.
número da sorte: 68 números da semana: 4, 7, 1, 25, 36, 9

carta dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Não deixe transparecer tanto os seus ciúmes e fra-
quezas, poderão afectar a sua relação. saúde: Poderá sen-
tir algum desgaste físico. Tenha cuidado com as mudanças 

de temperatura. dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade de obter ren-
dimento extra, através de um part – time.
número da sorte: 42
números da semana: 22, 36, 3, 2, 1, 20

carta dominante: Rei de Paus, que significa Força, Cora-
gem e Justiça. Amor: Tenha cautela, não deixe que a sua 
vida amorosa caia na rotina. saúde: O seu sistema nervoso 
poderá estar mais abalado, reflectindo-se no funcionamento 

do seu organismo. Dinheiro: Altura propícia para enfrentar novos desa-
fios. Não seja conformista, avance.
número da sorte: 36 números da semana: 47, 45, 41, 40, 2, 5

carta dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. 
Amor: Esta semana estará disposto a fazer de tudo para 
agradar a sua cara-metade. Existirá um clima favorável ao 
diálogo e ao romance. saúde: Tudo correrá pelo melhor de-

vido ao seu optimismo e confiança. dinheiro: Por influência de terceiros 
poderão surgir alterações neste domínio. Para cumprir os seus objecti-
vos, vai ter que se esforçar a duplicar.
número da sorte: 40 números da semana: 8, 5, 2, 3, 6, 9

carta dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: 
Tente não ser tão possessivo e dominador, para poder re-
encontrar o equilíbrio que a sua relação necessita neste 
momento. saúde: Aja com prudência, não exceda os seus 

limites físicos. dinheiro: A sua vida financeira encontra-se num período 
francamente positivo.
número da sorte: 8 números da semana: 1, 4, 7, 10, 41, 2

carta dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: É prioritário que deixe de exigir tanto do seu par. Não 
se tem dado o devido valor, deve acreditar mais em si, e ver 
que é uma pessoa com muito valor. saúde: Não se prive de 

pequenos prazeres apenas porque deseja ter uma boa aparência física.
dinheiro: Não fique triste se não conseguir atingir o sucesso que mere-
cia profissionalmente. Para atingir os seus objectivos deverá trabalhar 
com mais afinco.
número da sorte: 71 números da semana: 1, 4, 5, 2, 3, 36

carta dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Ines-
perada, Amizade. Amor: Boas perspectivas neste campo, 
continue a investir. Aproveite bem este período pois goza 
um momento favorável. saúde: Aprenda a controlar os seus 
nervos, será benéfico para si. dinheiro: Invista na organiza-

ção para melhorar a funcionalidade do seu departamento. 
número da sorte: 26 números da semana: 5, 25, 14, 17, 19, 3

carta dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Respeite a forma de expressar os sentimentos da 
sua cara-metade. Deverá falar abertamente com aqueles 
que ama, não se iniba a expor os seus sentimentos. 

saúde: Tendência para se sentir um pouco depressivo. 
dinheiro: Deverá agarrar todas as oportunidades que lhe vão surgir, es-
teja sempre de olhos bem abertos.
número da sorte: 39 números da semana: 6, 36, 35, 2, 12, 10

carta dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade
Amor: Favoreça a sua relação através do carinho e do com-
panheirismo. 
saúde: Controle melhor os seus horários de sono. Deverá 
visitar o seu médico regularmente, faça um check-up. 

dinheiro: Aposte na disciplina e motivação para atingir os seus fins. Ob-
terá benefícios se cultivar o relacionamento interpessoal.
número da sorte: 70 números da semana: 5, 4, 10, 23, 26, 29

carta dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio. 
Amor: Arrisque mais no amor, pode ser que se surpreenda. 
Lembre-se que só gozará de uma maior felicidade se for 
mais aberto a revelar os seus desejos à sua cara-metade. 
saúde: Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acele-

rado. dinheiro: Evite entrar em confrontos com um colega. Seja mais 
comunicativo, partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e daí 
poderão advir ideias mais aliciantes.
número da sorte: 14 números da semana: 6, 2, 3, 14, 17, 11

carta dominante: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Não ponha em causa a sua relação por coisas de 
pouca importância. Seja mais afectuoso. Dê uma maior 
atenção à sua família, é um período que as relações fa-
miliares são bastante importantes. saúde: O seu aparelho 

digestivo poderá estar mais vulnerável. dinheiro: Ouça com mais aten-
ção a opinião dos seus colegas. Deve gerir bem os seus negócios se não 
quer ter surpresas desagradáveis.
número da sorte: 17 números da semana: 13, 15, 26, 30, 6, 5

carta dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Esta poderá ser uma semana muito in-
tensa a nível do romantismo e da aventura. saúde: Psiqui-
camente poderá sentir-se cansado. Tenha mais atenção ao 
seu sistema nervoso, não deixe que o stress tome conta de 

si. dinheiro: Momento favorável para aplicações financeiras. 
número da sorte: 53 números da semana: 5, 7, 41, 10, 20, 30

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)

a festa da Matança
do porco na fpM...
Há um adágio português que diz: a vaca é nobreza, 

a ovelha é riqueza, mas o porco é tesouro. Desde 
os tempos medievais que a maioria das famílias portu-
guesas criavam porcos unicamente para o consumo da 
casa. Os tempos eram difíceis e a dureza dos tempos 
assim os obrigava a criarem o seu porco. O porco era a 
garantia de sobrevivência durante o ano. A “tradicional 
matança”, normalmente tinha lugar entre Novembro e 
Janeiro, aproveitando-se a temperatura fria para uma 
melhor conservação. Hoje em dia a matança do porco 
não tem o mesmo significado. Ao contrário do que hoje 

se verifica, com diversos supermercados recheados de 
várias vitrinas frigoríficas cheias de diferentes espécies 
de carne, e, tantos talhos, espalhados por toda a parte, 
naquele tempo nada existia. Para além de um ou dois 
talhos na freguesia, pessimamente equipados e dirigidos 
a uma “clientela mais nobre”, nada mais se via. Sendo 
que, a necessidade física de nos alimentarmos é diária, 
os alimentos tornaram-se objecto central da nossa vida 
quotidiana. Todos os animais comem, mas só o Homem 

cozinha os seus alimentos. Esta preparação dos alimen-
tos é diversa de sociedade para sociedade, diferencian-
do conjuntamente os paladares, os odores e, a forma 
como os indivíduos se identificam com essa culinária. 
Os conhecimentos ancestrais eram e continuam ainda a 
serem transmitidos no seio familiar de geração em gera-
ção. Aos homens confiava-se a habilidade de matarem 
e prepararem o suíno e à mulheres era-lhes confiada a 
parte da cozinha pois elas eram conhecedoras dos se-
gredos saborosamente apaladados para a preparação e 
confecção das carnes e enchidos.
Hoje em dia a matança do porco significa o sentar à 

volta da mesa para em convívio social se passar um bom 
serão. Foi exactamente isso que se passou na sede da Fi-
larmónica Portuguesa de Montreal. Mesmo com o tem-

po frígido que se tem vindo a sentir nas últimas sema-
nas, os amigos da Filarmónica e desta tradicional festa, 
encheram o salão. Nos Açores, a matança do porco tem 
grandes tradições e em algumas zonas o proprietário do 
porco fazia um brinde antes da matança do animal, de-
pois de este estar morto e quando o porco era pendurado. 
O brinde era composto por aguardente, biscoitos, figos 
passados e neste caso a Filarmónica ajuntou ainda vinho 
do Porto. O “sara paté” serviu de entrada, seguindo-se 
com uma saborosa sopa. Logo de seguida, os membros 
da Direcção fizeram questão em servir os amigos. Num 
jantar tradicional da matança do porco não podia faltar 
a batata-doce e branca, o inhame, o chouriço regular e 
o mouro, a morcela, os torresmos brancos e de vinha 
de alhos e vários outros pratos pertinentes. A Direcção 

esmera-se sempre em servir com fartura e qualidade. 
Depois de todos saciados, José de Almeida em nome da 
Direcção agradeceu a presença de todos e deu inicio as 
arrematações e deixo-lhe os meus parabéns pela facili-
dade com que tal trabalho fez. A parte musical esteve a 
cargo de Mike que apresentou musica bem mexida onde 
todos puderam dançar. A Filarmónica Portuguesa de 
Montreal pretendeu manter viva os costumes da vivên-
cia social dos tempos idos e realizou a matança do porco 
como forma de reviver uma das tradições das nossas 
terras. Foi um jantar diferente que teve como objectivo 
o não deixar morrer a tradição e cativar os jovens, os 
quais eram numerosos.

Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com Fotos de José Rodrigues
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Uma sobrinha minha teve a 
amabilidade de fazer che-

gar às minhas mãos, a pedido 
de Eduardo Furtado e via Esta-
dos Unidos, este interessante li-
vro em epígrafe, o qual se diga 
a verdade, demorou a chegar, 
pois fora lançado em Agosto de 

2008. Daí o atraso na sua revisão.
“O Mistério do Senhor Bom Jesus da Pedra” é, se-

gundo o autor, “uma viagem pela história do Senhor da 
Vila”. Mas eu diria mesmo tratar-se da própria história 
da simpática capital micaelense, Vila Franca do Cam-
po, compilada num impressionante volume com mais 
de 700 páginas e profusamente ilustrado nas suas cerca 
de 1.100 fotografias.
Continuando a citar o autor, escreve ele que “Nesta 

viagem histórica entre a meditação, devoção e venera-
ção, pretendo dar a conhecer as origens e história da 
Imagem do Senhor Bom Jesus da Pedra”.
Confessa, por outro lado, ter decidido “acompanhar 

e compreender o significado do culto e os momentos 
de momentos de intensa religiosidade, mas descrever 
e transmitir o mundo de devoção, penitência e espiritu-
alidade que envolve as festas do Senhor Bom Jesus da 
Pedra não é missão fácil”.
Para o padre António Cassiano, esta obra é “um con-

tributo para um melhor conhecimento do povo de Vila 

Franca do Campo e da sua história, em áreas não pou-
co importantes da vida, como a religião, a cultura e o 
lazer. Os leitores mais jovens encontrarão nele uma boa 

oportunidade de aprender como seus pais e avós ex-
pressaram a sua religião e preencheram as horas de 
lazer no tempo em que não havia televisão, nem Inter-
net, nem telemóvel...e em que, por isso mesmo, mais se 
corria à imaginação e criatividade, e mais se afirmava 
a dimensão associativa ou comunitária da vida huma-
na, hoje, francamente, em crise”.
Numa referência de muito relevo para as comunidades 

açorianas da Diáspora  portuguesa, é o facto de o autor 
as ter querido incluir aqui também, ao registar as res-
pectivas cidades e países onde se realizam anualmente 
solenidades em louvor do Senhor da Pedra, atravéns de 
um pouco de história e fotografias locais do aconteci-
mento
Temos, assim, os casos da Missão de Nossa Senhora 

de Fátima de Laval, Quebeque; Igreja de Nossa Senhora 
de Fátima de Vitória, Colômbia Britânica, e Igreja de 
Santa Inês, de Toronto, todas no Canadá; e de New Be-
dford, Ma., Estados Unidos, onde a primeira festa terá 
sido inicialmente realizada em 1929, na Igreja de Nossa 
Senhora da Imaculada Conceição, completam-se agora 
80 anos em Agosto próximo.
Eduardo Furtado é natural de Vila Franca do Campo, 

onde exerce a sua profissão como funcionário da res-
pectiva Câmara Municipal. Para além do presente livro, 
lançado durante as Festas do Senhor da Pedra do ano 
transacto, distinguiu-se ainda com mais duas obras de 
investigação: a primeira, lançada  em Julho de 2005, 
“Guardiões do Mar dos Açores”, versando essencial-
mente os faróis do Arquipélago açoriano; e o “Mistério 
dos Ilhéus das Formigas”, também lançado em Agosto 
de 2009, o qual nos permite descobrir uma das zonas 
mais remotas dos Açores.

A Services Québec
é o portal para todos os serviços governamentais. 

Respostas a perguntas sobre mais de 3000 tópicos.

www.servicesquebec.gouv.qc.ca
514 418 1 877 644-4545

“ Como  poderei 
matricular o 
meu filho  
na escola?”

“ Onde posso 
encontrar 
um guia de 
saúde on-line?”

“ Como funciona 
o processo de 
rescisão do 
contrato de 
arrendamento?”

lIvRO DE EDUARDO FURTADO

“o Mistério do Senhor Bom Jesus da pedra”
António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com
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Fotos de José Rodrigues
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

Cent re funéraire Côte- des - Neiges

4525, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal

5 14 3 4 2 - 8 0 0 0

Nã o hesite em contactar

Teresa Di Palma Melchior

directore-adjunta

w w w . d i g n i t e q u e b e c . c o m

Viver o luto...
com serenidade

CENTRE FUNÉRAIRE
CÔTE-DES NEIGES
Serviços funerários completos 

Estacionamento interior

32 salons funéraires à Montréal

Plus qu’un centre multifonctionnel,
le Centre funéraire Côte-des-Neiges est

un lieu d’écoute, d’aide et de soutien
empreint de chaleur humaine...

Não hesite em contactar
Teresa Di Palma Melchior
Directora-adjunta

Membre du Réseau

a participação portuguesa na 1ª edição 
“Brunch” pela luta contra o câncer da próstata

Montreal, 18 Janeiro 2009 – 
Os seis Concelhos dos Ca-

valeiros de Colombo do Distrito 
22 que reagrupam os Concelhos 
de Montreal-Este, Montreal-Nor-
te, St-Conrad (Anjou), Rivière-
des-Prairies, Notre-Dame des 

Chevaliers (Mercier-Hochelaga-Maisonneuve), e les 

Sourds du Québec organizaram um Brunch para anga-
riação de fundos pela luta contra o câncer da próstata.
O evento desenrolou-se no subsolo da Igreja St-Con-

rad em Anjou com a presença de 200 pessoas, o qual 
permitiu a recolha de 2,195 dólares. Este montante foi 
angariado graças à participação dos membros do Conse-
lho dos Cavaleiros de Colombo, dos vários organismos 
comunitários, das associações e dos diferentes eleitos 
locais. É importante sublinhar a colaboração dos mem-
bros do Centro Comunitário do Divino Espírito Santo 
de Anjou onde mais ao menos uma vintena de pessoas 
respondeu ao apelo para apoiar esta causa. Esta activi-
dade foi um sucesso.
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para se orgulhar: a Caixa de Economia 
dos Portugueses de Montreal, uma das 
instituições mais representativas, está 
mais forte e mais activa do que nunca. 
Com uma dinâmica de bonança, que se 
segue sempre a períodos de tempestade, 
vai de vento em popa. Livre de escolhos 
e de limitações, a Caixa trilha novos 

caminhos de uma sempre nova viagem, 
com energia renovada, segura de si, com 
confiança no futuro, empenhada e orien-
tada pelos valores do empreendimento 
cooperativo, da comunicação clara e 

convincente, da gestão de conflitos pela 
negociação eficaz, da inspiração e moti-
vação, da iniciação, promoção e gestão 
da mudança”.
Este parágrafo define bem, em síntese, 

o sentido e a forma da distinta alocução 
do presidente que a seguir, ofereceu aos 
convidados uma interessante lembrança 
desta importante e esplêndida comemo-
ração aniversariante. 
O encontro chegava a seu termo. E 

como em cada pôr-do-sol devemos ver 
a promessa dum amanhecer, desejemos 
e esperemos que o aumento do número 
de membros portugueses se intensifique, 
para consolidar a nossa presença neste 
conhecido oceano em que se navega com 
confiança, “onde encarámos cada obs-
táculo como um desafio” a ultrapassar, 
“conscientes de que dirigir é uma ques-
tão de distribuir energia e entusiasmo”. 
E nesta abordagem, consideremos cada 

novo membro como a gota de água que 
poderá vir a formar um rio e que, sem 
rios, não haverá mar.
Felicitações a todos quantos estiveram 

implicados no sucesso deste convívio.

CAIxA DE ECONOMIA PORTUGUEsA

Mais de que um nome: uma referência
Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

Elegante recepção assinalou, na 
quarta-feira da semana passada, o 

quadragésimo aniversário da Caixa de 
Economia Portuguesa, nas suas funcio-
nais instalações do centro do Plateau de 
Montreal. A mais importante instituição 
lusitana, nestas terras do sector norte do 
continente americano, engalanou-se para 
o evento, que esteve à altura das mais 
exigentes expectativas.

As numerosas presenças de antigos 
dirigentes da cooperativa, parceira do 
Movimento Desjardins, juntamente com 
as altas individualidades convidadas da 
casa-mãe desta organização financeira, 
davam ao local o tom verde da sua cor de 
referência, que há quatro decénios orien-
ta, como um farol junto à sinuosa costa 
pedregosa, os destinos das economias de 
muitos portugueses. Diga-se, num bre-
ve desabafo, que verde mais bonito, só 
os olhos da nova Directora-adjunta deste 
semanário, que ali se deslocou em repre-
sentação do Jornal.

Uma eficaz organização de Solemia 
Concepts, sob a batuta atenta e partici-
pativa da direcção da Caixa, coordenou 
nos mais pequenos pormenores o bom 
desenrolar deste agradável encontro, 
bem servido pelos profissionais do Res-
taurante Portus Cale e que contava com 
uma interessantíssima exposição de ar-
tefactos, livros e documentos históricos 
portugueses, planificada e organizada por 
Manuel Moura. Esta Mostra manter-se-á 
por algum tempo no local, para benefício 
do público.
A lista das personalidades convidadas 

só tem de igual, a elevada qualidade 
do acontecimento que ali se viveu. Do 
lado português, o Senhor Cônsul-geral 
de Portugal em Montreal, Dr. Carlos de 
Oliveira que acompanhou as Senhoras 
Monique Leroux, Presidente e chefe do 
Movimento Desjardins e Jacinta Amân-
cio, Directora-geral da CEP; juntavam-

se os representantes políticos nas pesso-
as dos Senhores David V. Lefebvre, em 
nome do Deputado Federal de Laurier 
Ste-Marie, Gilles Duceppe e Amir Kha-
dir, deputado provincial de Mercier; a 
Senhora Helena Fotopoulos, Presidente 
da freguesia; Michel Prescott, vereador 
e a Senhora Isabel dos Santos, vereadora 
do bairro; os senhores Serge Tourange-
au, Presidente do CORE das Caixas de 
Grupo Desjardins assim como Serge Du-
fresne, 1º Vice-presidente das Caixas de 
Grupo e, por fim, mas não o menos im-
portante, o virtuoso violinista de origem 
portuguesa Alexandre da Costa, que deu 
o tom musical com duas magníficas in-
terpretações, acompanhado ao piano por 
Louise-Andrée Baril.

Alexandre, que há cerca de 15 anos 
acompanho a sua ascensão artística de 
nível internacional, teve uma prestação a 
fazer justiça aos elogios que regularmen-
te recebe. Da América à Ásia, passando 
pela Europa. Ela é fiel ao pensamento 
de Aristóles 360 anos a.C.: a grandeza 
não está nas honras a receber…mas em 
merecê-las.
Antes, porém, da actuação de Alexan-

dre da Costa, o Presidente do CA e da 
Caixa de Economia, Emanuel Linhares, 
agradecendo calorosamente a presença 
de todos, dirigiu-se aos convidados e 
aos membros, aos empregados, aos fun-
dadores e aos antigos dirigentes, “todos 
cúmplices do crescimento da instituição 
desde há 40 anos”, fazendo uma peque-

na resenha histórica do nascimento da 
CEPM. E porque na vida, tudo começa 
por ser pequenino, devemos ter presente 
que o segredo da felicidade está na liber-
dade e que o segredo da liberdade estará 
na coragem que, individualmente ou em 
grupo, empregamos para levar um em-
preendimento a bom porto e assim, como 
disse o presidente:  “(…) 40 anos, a cons-
truir um projecto, a realizar os nossos 
sonhos e com eles a atingir um ideal”.
Fazendo referência ao forte crescimento 

dos activos da Caixa, Emanuel Linhares 
afirmou a seguir: “A Comunidade Portu-
guesa de Montreal tem motivos de sobra 

Fotos de Sylvio Martins
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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
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

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061
consulado-geral do Brasil em mtl
1 Westmount Square              514.499.0968
consulado-geral de Portugal em mtl
2020 University                         514.499.0359

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

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
Comunidade Angolana de Montreal

514.544.7392
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

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

27 de Janeiro de 2009
1 euro = caD 1.621060

†

†

maria de lurdes chaves rego
Faleceu em Montreal, no dia 22 de Janeiro de 
2009, com 73 anos de idade, Maria de Lurdes 
Chaves Rego, natural de Santo Espírito, Santa 
Maria, Açores, viúva de José Arruda.
Deixa na dor os seus filhos Luís (Goretti Moreira) 
e José (Ana Paula Coelho); seus netos Steve 
(Graça Silva), Sonya (Jean-Philippe Pinto), 
James Michael, Alexandra; sua bisneta Kayla; 
seus irmãos (ãs) Laura, Ermelinda, Conceição, 
Leonor, Maria Helena, José e Manuel e seus 
cônjuges respectivos; 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 serviço fúnebre decorreu segunda-feira, 26 de Janeiro de 2009, após 
missa de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar, em cripta, 
no Mausoléu La Pietà, no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 28 de Janeiro 
de 2009, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Aníbal Balbino
Faleceu em Montreal, no dia 24 de Janeiro de 
2009, com 86 anos de idade, Aníbal Balbino, 
natural de Ortigosa, Leiria, Portugal, viúvo de 
Emília Ponte.
Deixa na dor os seus filhos Alberto (Marta 
Pavão), José Manuel (Mercês Pavão), Fernando 
(Dianeve Bélanger), Rui (Robin Baimhem); seus 
netos Elizabeth, Pedro, Nathalie, Sebastien, 
David, Martin, Philippe, Danny, Lisa e Justin; seus 
8 bisnetos; 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 serviço fúnebre decorreu ontem, terça-feira, 27 de Janeiro de 2009, 
após missa de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no 
Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza sexta-feira, 30 de Janeiro, pelas 
18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† MEMORANDUM
18º Ano de saudade

cornélio medeiros
Esposa e filhos, assim como muitos 
familiares e amigos recordam com 
profunda saudade o seu ente querido.

Renovam profunda gratidão pelas 
presenças amigas na liturgia do 18º 
ano em sufrágio pela sua alma, que se 
realiza domingo, dia 01 de Fevereiro de 
2009, às 11h30, na Igreja Santa Cruz, 
situada no 60, rua Rachel Oeste, em 
Montreal.

Agradecem antecipadamente a todas 
as pessoas que se dignarem assistir a 
este acto religioso.

† Albertina Almeida raposo
20/08/1926 – 25/01/2009

Faleceu em Montreal, no dia 25 de Janeiro de 
2009, com 82 anos de idade, Albertina Almeida 
Raposo, natural de Remédios, Bretanha, São 
Miguel, Açores, esposa de José Raposo.

Deixa na dor o seu esposo, seus filhos e filhas, 
netos e bisnetos, assim como outros familiares e 
amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
rideau memorial gardens
4275, boul. des sources , dollard-des-ormeaux
514-685-3344

O velório tem lugar hoje, quarta-feira 28 de Janeiro, das 14h00 às 17h00 
e das 19h00 às 21h00. O serviço fúnebre terá lugar quinta-feira, dia 29 
de Janeiro de 2009, após missa de corpo presente, às 11h00 na Igreja 
St. Luke’s Church, 106A Anselme-Lavigne, D.D.O. Será sepultada no 
Cemitério Rideau Memorial Gardens, às 12h30.

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.
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SeRviÇoS
Problemas com o seu 

computador? 
514-299-2966

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) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150tel. (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 não 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.

CLASSIFICADOS
02
03

CLASSIFICADOS
01
02

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

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

veNDe-Se

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

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

senhora para trabalhos do-
mésticos e para cuidar de 
jovem com deficiência. Das 
15h30 às 19h30 e alguns sá-
bados.

Próximo de ste-thérèse
514.262.5608

aRReNDa-Se
Senhora arrenda quarto, para se-
nhor entre 55-60 anos, autónomo. 
Não responde a números privados.

514.813.3290

A companhia TreePack, oficina de 
madeira, procura empregado para 
cortar madeira e montar caixas. 

514-337-1282

Paysagiste DLR Inc. Uma companhia de renome, 
situada da margem sul de Montreal procura 
pessoa para colocar “pavé-uni”, muros. Deve 
ter experiência (mínimo 5 anos). O candidato 
ideal encarregar-se-ia de uma equipa e deverá 

executar trabalhos a partir de um plano. Muito 
bom salário (segundo experiência). 

Falar Francês ou Inglês. 
Contactar Frank ou Anabelle: 450 444-3433

Ou enviar C.V. por e-mail: 
paysagistedlr@bellnet.ca

renovações – cimento
Pintura – cerâmica

especialidade: casas de banho
garantia escrita

Avaliação gratuita
carlos catarino

514.569.2516

ReNovaÇÕeS

oPerAdores de
mÁQuinA de costurA

Precisamos de costureiros
com experiência de máquinas

de costura industriais.
turno de tarde: 16h à meia-noite. 
salário: $9.50 a $20.00 por hora.
candidatar-se, das 8h às 14h no: 

Airbase services inc., 
6035 côte-de-liesse, Ville st-laurent

CANTINhO DA POEsIA

a minha poesia
Eu sei que sou poeta, e sem vaidade,

Mas reputo bem fracos os meus versos;
A poesia está na imensidade

Dos  tristes dias para mim  adversos.

Está naquela ausência, na saudade
Em que eu ando de muitos bens dispersos;

Está nesta tristeza que me invade
Por tantos actos maus dos inconversos!

       
Está naquel’  poema glorioso,

De estilo simples mas de tom piedoso,
Que os anjos entoaram lá no céu.

Está nos largos vôos em que ascendo
Às culminâncias, nos louvores que rendo

Enternecido a Quem por mim morreu! 

J.J. Marques da Silva

Bruxo
Sr. Cheick
Payé 28 jan. au 18 février 2009 (4x) - $100.00

Pagamento depois de resultados.
Encontre uma solução efi caz, imediata 
e defi nitiva a todos os seus problemas 
de namores, fi delidade, saúde, sorte, 
negócios, desenvoltura, protecção, etc. 

resultado em 3 dias.

sr. cheick
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514-688-8132

Amor Sorte

colABore
com o nosso 

JornAl
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sUDOKU

António A. Archer Leite
jornal@avozdeportugal.com

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

ANEDOTAs

PAlAvRAs CRUzADAs

silva, langelier
& Pereira inc.

Assurances Pierre g. séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

45  ANOS
1963 - 2008

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

Fax: 514.848.0133
75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5

portugal: Revisão do crédito
à habitação sem comissões

Em 25.09.08 entrou em vigor 
o D.L. 171/2008 de 26.08, 

que aprovou novas medidas para 
a renegociação dos empréstimos 
à habitação, designadamente a 
isenção do pagamento de co-
missões aos bancos por este ser-
viço.

Âmbito
Em síntese este diploma aplica-se ás relações contra-

tuais de crédito para aquisição, construção e realização 
de obras em habitação própria permanente, secundária, 
ou para arrendamento, bem como para a aquisição de 
terrenos para construção de habitação própria, quando 
ocorra renegociação do crédito ou transferência para 
outra instituição de crédito.
Este diploma aplica-se ainda ás relações decorrentes 

do contrato de seguro celebrado para garantia da obri-
gação de pagamento do mútuo.
Garantias no âmbito da renegociação das condições de 

crédito
Às instituições de crédito é vedada:
• A cobrança de qualquer comissão pela análise da re-

negociação das condições do crédito, nomeadamente do 
spread ou do prazo de duração do contrato de mútuo 
(empréstimo).  
• fazer depender a renegociação do crédito da aquisi-

ção de outros produtos ou serviços financeiros.
Princípio da Intangibilidade do contrato de seguro.
O reembolso antecipado total por via da transferência 

do crédito para instituição de crédito diversa, não preju-
dica a validade dos contratos de seguro, sem prejuízo da 
substituição do beneficiário das apólices pela nova insti-
tuição mutuante (banco). Este princípio prevalece sobre 
qualquer cláusula contratual em sentido contrário.
Regime sancionatório 
Constitui contra-ordenação a violação das garantias 

no âmbito da renegociação das condições de crédito e 
do princípio da intangibilidade do contrato de seguro, 
punível nos termos da alínea j) do art.º 210.º do Regime 
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Finan-
ceiras ( D.L. 298/92, de 31.12, e D.L. n.º 1/2008, de 
03.01)
A fiscalização do cumprimento destas disposições é da 

competência do Banco de Portugal, sendo aplicável o 
Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras.

bOCA DO INFERNO

o absurdo não é inconstitucional

É possível que a maioria dos 
portugueses não compreen-

da a guerra a que temos vindo a 
assistir, mas nenhum ficará indi-
ferente à sua violência. Trata-se 
de um desses conflitos sangren-
tos perante os quais até um ateu 
dá por si a levantar os braços 

para o céu e a perguntar: «Meu Deus, meu Deus, meu 
Deus, porquê tanto ódio? Porque será que o Sócrates e o 
Cavaco não conseguem entender-se?» 
A contenda, que começou ainda no ano passado, agu-

dizou-se no início de 2009, na altura do discurso de ano 
novo do Presidente. Quando todos pensávamos que 
Cavaco Silva iria aproveitar a ocasião para falar mais 
um pouco sobre o estatuto político-administrativo dos 
Açores (um tema acerca do qual é sempre interessan-
te conhecer mais pormenores), 
ou ainda que alargasse o âmbito 
das suas intervenções a outros 
assuntos de carácter burocráti-
co-regional, como o articulado 
do regulamento para novas pro-
postas de hino da Madeira, ou o 
regime jurídico do saneamento 
básico no Douro Litoral, eis que 
o Presidente resolve debruçar-se 
sobre problemas que realmen-
te preocupam os portugueses. 
Sem aviso, Cavaco Silva aborda 
questões centrais da vida do País 
– ainda por cima, ao que parece, 
dizendo a verdade. Não foi para 
isto que os portugueses o man-
dataram. 
A crueza da mensagem de ano 

novo tem uma explicação. Sócrates ofendeu o Presiden-
te quando não alterou uma vírgula na lei do divórcio e 
agravou a desfeita no caso do estatuto dos Açores. Por 
isso, Cavaco vinga-se agora dizendo a verdade sobre 
o estado do País ao povo português. É verdade que a 
provocação do Governo foi perversa, mas a resposta 
do Presidente é de uma maldade desproporcionada. A 
Sócrates resta a consolação de ter feito a vida negra a 
Cavaco: o Presidente terá muita dificuldade para encon-
trar assuntos nos quais possa estar em desacordo com 
o primeiro-ministro, uma vez que o próprio primeiro-
ministro está muitas vezes em desacordo com o primei-
ro-ministro. Quando avisou que este ano será difícil, 
Cavaco desmentiu Sócrates, que previu que em 2009 
as famílias portuguesas teriam maior poder de compra, 
mas concordou com Sócrates, que disse que este ano 
seria o cabo das Tormentas da crise. 

O problema é que Cavaco Sil-
va também se defende muito 
bem. Se Sócrates diz uma coisa 
e o seu inverso, o Presidente diz 
uma coisa e pratica o seu inver-
so. Também baralha o adversá-
rio. Cavaco dirigiu-se ao País 
para dizer que a lei que tinha 
acabado de aprovar continha 
vários aspectos absurdos, mas 
não indicou nenhum deles ao 
Tribunal Constitucional, para 
que este expurgasse a lei da in-
congruência. 
É possível que Cavaco tenha 

desconfiado que, em Portugal, o 
absurdo não é inconstitucional. 

E é possível que tenha razão.

Está um cigano à porta de um supermercado juntamente com a mulher e 
o filho ainda pequeno, a pedir leite. O comerciante, ao ver esta cena triste, 
decide dar um copo de leite ao cigano. Este não tem mais nada, pega no 
copo e bebe o leite todo sozinho. O comerciante, danado com a cena, diz 
ao cigano: - Oh rapaz, então eu dou-te o leite com a esperança que tu o 
desses ao miúdo e tu bebe-lo sozinho? - Oh senhor! - Diz o cigano - O 
senhor é que não compreendeu! De manhã, bebo eu o leite; à tarde, a 
mulher dá o leite ao miúdo; e à noite, eu dou o leite à mulher!

Um rapaz compra um carro novo, e vai para a estrada para testar a via-
tura. O rapaz ia a 170, quando vê uma placa: REDUZA A 100 KM. O 
tipo, começa a prostestar, mas resolve obedecer à placa. Passados uns 
tempos vê REDUZA A 50 KM. Mais uma vez protesta, pois queria testar 
o carro novo e não podia. Passados mais uns tempos a placa REDUZA 
A 20 KM. O tipo não via motivo nenhum para aquele limite de velocida-
de, até porque aquela estrada não tinha movimento. Passados mais uns 
tempos vê a placa Bem-vindo A REDUZA. 

hORIzONTAIs:
1.Que está ao mesmo tempo em toda a parte. Instrumento musical de 
sopro, de madeira, em forma de tubo tronco-cónico, com palheta dupla 
e chaves. 2. Como assim? (interj.). Enfurecer. Antiga cidade da Meso-
potâmia. 3. Outra coisa (ant.). Anno Domini (abrev.). 4. Relativo à velhi-
ce. Poente. 5. A unidade. Qualidade de terra usada pelos pintores para 
conservar as cores das tintas nos quadros. 6. Indivíduo muito pobre, 
reduzido à miséria. Doutora (abrev.). 7. Sair da linha, em esgrima. Interj., 
que exprime admiração, dor, alegria, etc.. 8. Pequeno galgo. Traço. 9. 
Quatro em numeração romana. Medida itinerária chinesa. 10. Pref. de 
negação. Mulher morena. Advérbio (abrev.). 11. Elemento de formação 
de palavras que exprime a ideia de pequenez, miniatura. Sulquei a terra 
com arado.
vERTICAIs:
1. Interj., designa dor, espanto, admiração, repugnância. Carne da parte 
inferior do lombo do porco. Tecido forte de linho ou de algodão, usado 
especialmente para vestuário. 2. Berílio (s.q.). Sobre. Quociente de in-
teligência. Níquel (s.q.). 3. Magnete natural. Junta de bois. 4. Pomar de 
limoeiros. Pref. que exprime a ideia de dois, duas vezes. 5. Interj., desig-
na dor, admiração, repugnância. Chuva miudinha. 6. Além disso. Mes-
quinho. 7. Ficar doido. Autores (abrev.). 8. Suf. de agente ou profissão. 
Viga de ferro sobre a qual circulam as rodas de certos veículos. 9. Irmã 
(fam.). Fechar (as asas) para descer mais rapidamente. 10. Alternativa 
(conj.). Sociedade Anónima. Actínio (s.q.).. Preposição. 11. Que é feito 
de cobre, de bronze ou de arame. Contr. do pron. pess. com o pron. 
pess. a. Observei.

Filosofia alentejana: - Penso, logo exausto!
Na aula de religião o professor voltou-se para a mais assanhadinha da 
classe e perguntou: 
- Lurdinha, me diga, quem foi o primeiro homem! 
- Ah! Professor, se o senhor não se importa, eu prefiro não dizer! 
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CAsAl DA sEMANA

COMPREENDER As CRIANçAs

o mundo de pokémon 3
Compilado por Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

RECEITA DA sEMANA

Mariscos com molho
agridoce de tamarindo

Ingredientes:
10 unidades de camarão médio
30 g de lula, em anéis
30 g de cação em posta, cortado em cubos
1 colher (sopa) de alho, picado
1 colher (sopa) de pimenta vermelha, picada sem semente
2 ½ colheres (chá) de suco de limão
3 colheres (chá) de Nampla
2 colheres (chá) de molho de ostra
1 pitada de pimenta do reino
100 g de shiitake, fatiado
30 g de abacaxi, em cubos
30 g de tomate, em cubos sem sementes
1 colher (sopa) de amendoim torrado
20 g de cebolinha, picada
1 xícara (chá) de caldo de frango
2 colheres (sopa) de óleo 
Modo de preparo:
Separe e pique todos os ingredientes conforme pedido 
na receita. Coloque o óleo numa panela grande, de pre-
ferência côncava como o wok e leve ao fogo alto para es-
quentar. Junte os legumes, cogumelos, abacaxi e amen-
doim. Cozinhe por 2 minutos e acrescente os frutos 
do mar. Sempre misturando bem, para não queimar. 
Acresente o molho de tamarindo e o caldo. Cozinhe 
por mais 2 minutos e tempere com Nampla, molho de 
ostra e pimenta do reino. Junte a cebolinha e sirva.
Para o molho de tamarindo:
Ingredientes:
10 colheres (sopa) de polpa de tamarindo
5 colheres (sopa) de shoyu
2 colheres (sopa) de açúcar
Modo de preparo:
Junte todos os ingredientes numa panela e leve ao fogo 
baixo. Depois de ferver, cozinhe por aproximadamen-
te 15 minutos, até reduzir pela metade. Mexa ocasio-
nalmente com uma colher de pau para engrossar sem 
deixar queimar.

O próximo filme foi: “Pokémon 3: Feitiço dos Uno-
wn” contava a história de Molly, uma menina órfã 

da sua mãe e que o seu pai desapareceu numa escavação. 
Nisso, os “Pokémon-letra”, conhecidos como “Unown”, 
transformou a sua casa num palácio de cristal. Em 2001, 
“Pokémon: Viajantes no Tempo” foi lançado, onde um 
membro da Equipa Rocket vem do futuro para capturar 
o legendário “Celebi”, que protege as florestas. Para der-

rotar o agente Rocket, Ash precisou da ajuda de Sammy, 
um menino do passado, e do cão legendário Suicune.
Em 2002, Pokémon 4 foi completamente ignorado pe-

los adeptos e não temos nenhuma informação sobre este 
filme. O quinto filme, chamado “Pokémon Heroes”, é o 
último da série original e mostra Ash e os seus amigos 
numa cidade onde moram os guardiões da capital das 
águas, Latios e Latias, e Ash deve salvá-los de duas vi-
lãs que querem roubar as suas almas.
O primeiro filme de “Pokémon Advanced Generation” 

foi “Pokémon: Jirachi Wishmaker” e é o primeiro filme 
da série a ser lançado somente em DVD nos Estados 
Unidos. Os protagonistas devem proteger o legendário 
Jirachi, que aparece cada 1000 anos. Em 2004, Poké-
mon: Destiny Deoxys foi lançado no Japão, onde Ash 
e os seus amigos precisam investigar e descobrir quem 
é o Pokémon extraterrestre, Deoxys, e porquê o dragão 
Rayquaza está lutando com ele. 
“Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew” foi lan-

çado em 2005. Quando Ash descobre a ausência de Pi-
kachu, teletransportado junto ao Mew e Meowth para 
uma árvore gigante que nunca foi explorada, ele e os 
seus amigos, ajudados por uma jornalista, viajam com 
um Pokémon aprisionado dentro do bastão de um su-
posto herói por 1000 anos, chamado Lucario, que não 
confia em humanos e acha que todos são infiéis aos seus 
Pokémon, por causa da traição do seu mestre, o herói 
Sir Aaron. Lucario descobre e revive momentos do seu 
passado e Pikachu, junto de Mew e Meowth exploram 
a gigantesca árvore. No nono filme, intitulado “Poké-
mon Ranger and the Temple of the Sea”, um pirata quer 
dominar os mares roubando ovo de Manaphy. Resgata-
do por um Pokémon Ranger, esse ovo choca e o bebê 
Manaphy escolhe May como sua mãe. Com o décimo 

Continuação da última edição

filme, primeiro da Geração Diamond & Pearl, iniciou-se 
uma série de filmes denomindada A Guerra dos Deuses, 
que marca as lutas dos legendários Dialga e Palkia. O 
primeiro filme da saga, Pokémon: Rise of Darkrai, ini-
cia a batalha dos dois Pokémon em Àlamos Town, uma 
cidade histórica. Enquanto Ash e os seus amigos se hos-
pedam na cidade, os dois Pokémon começam a brigar 
e mudar o tempo e espaço da região, ao mesmo tempo 

que Darkrai provoca pesadelos nos cidadãos. Em 2008, 
“Pokémon: Giratina & the Sky Warrior” é o segundo 
episódio da saga e apresenta dois Pokémon legendários: 
Giratina, Regigigas e Shaymin. Este filme detém um 
recorde no Guiness Book, como o maior pré-venda na 
bilheteira no mundo. O 12º filme da série, que encerra a 
trilogia, está previsto para ser lançado em Julho de 2009 
no Japão. “Diamond & Pearl: À Conquista do Espaço-
Tempo”. Neste, trará Dialga, Palkia e Giratina e a pro-
vável aparição de Arceus, o Deus dos Pokémon.

Trading Card Game
Pokémon tem uma série de jogos de cartas “Poké-

mon Trading Card Game”. É composto por uma série 
de cartas com as quais dois jogadores podem combater. 
Lançado primeiramente no Japão em 1997 pela Media 
Factory e nos Estados Unidos pela Wizards of the Coast 
a partir de 1999, hoje conta com 34 expansões, cada 
uma sempre com novas cartas e Pokémon com novos 
ataques e tipos.
O TCG de Pokémon é relativamente fácil de aprender 

em comparação com outros jogos de cartas, como Ma-
gic e Duel Masters. Dois jogadores competem entre si, 
cada um com um baralho de 60 cartas, a tentar derrotar o 
oponente. Há três tipos de cartas: as de Pokémon e suas 
evoluções, usadas para atacar e tentar derrotar o seu ad-
versário; as cartas Energia, que possibilitam o ataque de 
um Pokémon de acordo com o seu tipo; e as cartas de 
Treinador, cartas que produzem algum efeito no jogo e 
ajudam na estratégia do jogador. Para se derrotar o opo-
nente, é necessário obter todos os seis prémios, cartas 
escolhidas aleatoriamente e obtidas de cada adversário, 
usando todos os três tipos de carta e uma moeda, que 
define muitas vezes o ataque se foi um sucesso ou não.
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Até parece im-
possível! E 

como o tempo, 
“esse gigante” pas-
sou tão depressa!.. 
Mas deixe-me di-
zer-lhe, caro leitor 
e amante da Fór-

mula 1, os nossos “cavalinhos” já rolam 
no novo circuito do Algarve… Falar-vos 
do novo circuito é o mesmo que dizer-

vos que é efectivamente o que de melhor 
e mais moderno existe a nível da F1... 
Está localizado nos subúrbios de Porti-
mão, mais precisamente na freguesia da 
Mexilhoeira Grande. O projecto foi base-
ado em três pressupostos principais: ex-
celência do clima ao longo do ano; oferta 
turística condizente com as necessidades 
emergentes; necessidade deste tipo de 
equipamento no que se refere às infra-
estruturas promocionais e desportivas 
no sul do país, bem como na Europa. O 
clima no Algarve é ameno, com tempe-
raturas médias temperadas e poucos dias 
de chuva por ano, permitindo assim a ex-
ploração do complexo praticamente 365 
dias do ano. Estas condições são pouco 
prováveis em qualquer outro local da Eu-

ropa. Os cerca de 320 dias sem chuva de 
que o clima algarvio beneficia, são uma 
vantagem do Autódromo Internacional 
do Algarve, tendo em conta que na Euro-
pa Central a média é de cerca de 145 dias 
sem chuva por ano.
As apresentações mundiais de auto-

móveis, motos e pneus, a jornalistas e a 
empresas, hoje em dia, e cada vez mais, 
desenrolam-se em circuitos. Os motivos 
assentam na segurança que advém, para 
os organizadores desses eventos, de co-
locar jornalistas, colaboradores e convi-
dados a rodar em condições de segurança 
absolutas em vez de estradas públicas, 
onde se deparam com os problemas ób-
vios com as autoridades, bem como pro-
blemas logísticos. Antecipando os gran-
des eventos que se realizarão, verifica-se 
a necessidade de alojamento e de lazer, 
confirmando-se a relação de complemen-

taridade do Autódromo e dos seus even-
tos, com a magnífica oferta de actividades 
de lazer onde se inclui o golfe, o hipismo, 
de lazer e competição e os desportos náu-
ticos. É ainda de contar com a mais valia 
da beleza natural da região, da sua costa 
com praias lindíssimas que contrastam 
com o interior rústico, tradicional cati-
vante e belo. Dificilmente poderíamos ter 
um cenário envolvente que reunisse um 
conjunto de condições mais adequadas 
que o Algarve, onde ainda pontificam os 
seus hotéis e casinos, sempre uma refe-
rência para os milhares de visitantes que 
todos os anos visitam o Algarve. 
E agora, para a história, os nossos co-

mentários destes primeiro dia de treinos 
livres, que tiveram início no 18 de Janei-
ro, e que duraram até ao 22. Eram 9h11 
quando, pela primeira vez, um campeão 

do mundo de F1, no caso Lewis Hamil-
ton, rodou no Autódromo Internacional 
do Algarve. Foram apenas duas voltas de 
instalação, antes de começar verdadeira-
mente o teste com o novo MP4-24, até 
porque na altura, ironicamente, a pista es-
tava ainda molhada e bastante fria. Perto 
das 9h30, foi a vez de Fernando Alonso 
fazer a primeira aparição, também ape-
nas para uma volta.
Quem mais rodou durante a fase em 

que o asfalto estava a secar foi Sebas-
tien Buemi, sendo que o Suíço, já nos 
derradeiros momentos da sessão, passa-
va já das 17 horas, estabeleceu um novo 
recorde do Circuito de Portimão, ao ser 
o primeiro a rodar abaixo do tempo de 
1m28s, utilizando a parabólica antes da 
recta da meta, uma ligeira diferença no 
traçado, comparando ao que Pedro de La 
Rosa utilizou no sábado. O dia de testes 
terminou por volta das 17h30. 
Depois dos problemas de motor no final 

da manhã, Lewis Hamilton aproveitou do 
melhor modo a tarde, acabando por efec-
tuar mais de 80 voltas e ficando a meio da 
tabela dos tempos. 
Mais uma vez, na quinta-feira, a sessão 

de testes durou pouco mais de uma hora, 
porque a chuva (!) e sobretudo a pouca 
visibilidade, que impedia o helicóptero 
de levantar em caso de necessidade, le-
varam a que a sessão fosse interrompi-
da pouco depois das 10 da manhã, não 
voltando a ser recomeçada. A Fórmula 1 
estará de regresso, a nível oficial, de 16 a 
19 de Março.

Ronaldo homenageado pela fpf 
antes do jogo com a finlândia
Cristiano Ronaldo, melhor jogador 

de 2008 para a FIFA, vai ser home-
nageado antes do encontro particular da 
selecção portuguesa com a Finlândia, 
anunciou a Federação Portuguesa de Fu-
tebol (FPF) no seu site oficial.

A homenagem da FPF ao jogador por-
tuguês acontecerá antes do pontapé de 
saída do particular com a Finlândia, que 
se realiza a 11 de Fevereiro, no Estádio 
Algarve.

A 12 de Janeiro, na Gala da FIFA, em 
Zurique, Suíça, Cristiano Ronaldo re-
cebeu o prémio para melhor jogador do 
mundo de 2008, batendo na votação o 
argentino Lionel Messi e o espanhol Fer-
nando Torres.
Depois de ter feito uma excelente época 

ao serviço do Manchester United, Cris-
tiano Ronaldo já tinha ganho a Bola de 

Ouro da revista “France Football” e a 
‘Bota de Ouro’, prémio de melhor mar-
cador dos campeonatos europeus.

fórmula 1 pela primeira 
vez a sério no autódromo 
internacional do algarve

Coordenado por Helder Dias 
hdias@avozdeportugal.com

COORDENADO POR JOãO MEsQUITA
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COORDENADO POR JOãO MEsQUITA

ClAssIFICAçãO

1 - FC Porto                                             31 
2 - Benfica                                              30 
3 - Sporting                                              30 
4 - Leixões                                              27 
5 - Nacional                                           25 
6 - Sp. Braga                                         23 
7 - Marítimo                                           23 
8 - E. Amadora                            19 

9 - Naval                                              19 
10 - V. Guimarães                 18 
11 - Académica                    17 
12 - P. Ferreira                        15 
13 - Belenenses                     14 
14 - Trofense                             12 
15 - V. Setúbal                           12 
16 - Rio Ave                                   10 

REsUlTADOs
Sexta-feira (23 de Janeiro) 
Marítimo-Leixões 0-0 
Belenenses-Benfica 0-0 
Sábado (24 de Janeiro) 
E. Amadora-Rio Ave                   2-0 
Trofense-P. Ferreira                 1-3 
V. Setúbal-Naval                      0-1 
Nacional-Sporting 1-1 
Sp. Braga-FC Porto                     0-2 
Domingo (25 de Janeiro) 
Académica-V. Guimarães 2-1 

1ª lIGA - lIGA sAGREs

PRóxIMA JORNADA

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIs
1-Olhanense  29
2-G. Vicente                           25
3-Santa Clara                        25
4-Feirense  22
5-Estoril  21
6-Sp. Covilhã                            21
7-Beira-Mar  20
8-Aves  20

9-U. Leiria                              19
10-Varzim  19
11-Portimonense  18
12-Vizela  18
13-Freamunde  17
14-Boavista  17
15-Gondomar  14
16-Oliveirense          13 

REsUlTADOs

Freamunde 0 - 0 Portimonense
U. Leiria 2 - 1 Beira-Mar
Santa Clara - Feirense

Gondomar 0 - 0 Oliveirense  
G. Vicente 3 - 0 Olhanense  

Estoril 3 - 2 Aves
Sp. Covilhã 1 - 0 Boavista

Vizela 1 - 1 Varzim  

PRóxIMA JORNADA

U. Leiria  - Freamunde
Santa Clara  - Beira-Mar

Gondomar  - Feirense
G. Vicente  - Oliveirense

Estoril  - Olhanense
Sp. Covilhã  - Aves
Vizela  - Boavista

Varzim  - Portimonense

bREvEs

CARlsbERG CUP
MEiAS-FiNAiS - 4 DE FEVEREiRO DE 2009

Sporting - FC Porto
Benfica - Guimarães

MaTaNÇa Do poRco
Associação Portuguesa do Espírito Santo

6024, rua Hochelaga - montreal
telefones: 514.254.4647 / 514.354.7276

eMeNTa:
Sopa caSeiRa

MoRcela
ToRReSMoS

iNHaMeS
BaTaTa Doce

SoBReMeSa

SÁBaDo 31 De JaNeiRo ÀS 19H30

ReSeRve peloS TelefoNeS
514-254-4647 oU 514-354-7276

Preço 
$ 25.00 Sócios
$ 12.00 Crianças dos

6 aos 12

Animado
por Duarte Froias

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

Sexta-feira (30 de Janeiro) 
V. Setúbal-V. Guimarães 15:30
Sábado (31 de Janeiro) 
Trofense-Sporting 13:00
Benfica-Rio Ave                  14:45 
Domingo (01 de Fevereiro) 
Marítimo-Naval 11:00
Académica-E. Amadora 11:00
Nacional-Leixões 11:00
Belenenses-FC Porto       13:00
Sp. Braga-P. Ferreira            15:00

selecção: liedson
nA listA de QueiroZ
As mais recentes declara-
ções de que está disponível 
para alinhar pela equipa das 
quinas e o facto de já ter 
afirmado mais do que uma 
vez que se sente português 
levaram o seleccionador a 
incluí-lo na lista de possíveis 
jogadores a convocar assim 
que estejam resolvidos os 
trâmites legais que farão do 
Levezinho um legítimo cida-
dão português. RECORD.PT

desmentido de Beto
No meio de palavras de fé em 
nova vitória no Dragão, Beto 
abordou pela primeira vez uma 
notícia que tem dois meses e 
que relatava um pré-acordo do 
guarda-redes com o FC Porto, 
tendo em vista a transferência 
na próxima temporada. Afinal, 
não há nada: “Isso é mentira. 
Não tenho nada com o FC 
Porto. Apenas o sentimento 
de querer alcançar algo de 
melhor para a minha carreira 
e claro que o FC Porto chama 
a atenção nesse sentido. É 
um clube grande e de montra, 
mas neste momento só tenho 
o meu Leixões”.

cArdoZo VAi trAtAr
de se AcAlmAr
Óscar Cardozo está cansa-
do de não ser opção regular 
às ordens de Quique Flores, 
principalmente quando, na 
última época – a sua primei-
ra em Portugal e na Europa 
–, foi o melhor marcador en-
carnado com 22 golos fes-
tejados. Numa curta entre-
vista à rádio paraguaia “970 
AM”, o ponta-de-lança disse 
mesmo que terá de procurar 
acalmar-se para continuar a 
dar o máximo no dia-a-dia de 
trabalho. OJOGO.PT

Bolton AVAnçA nA
comPrA de Veloso
São muitos os emblemas eu-
ropeus que estão interessa-
dos na aquisição de Miguel 
Veloso e que acompanham o 
seu crescimento como joga-
dor profissional, e um deles 
está disposto a avançar mes-
mo para a sua contratação: o 
Bolton, de Inglaterra. O em-
blema britânico está disposto 
a apresentar, nos próximos 
dias, uma proposta de 15 mi-
lhões de euros para a compra 
do passe de Veloso, com con-
trapartidas financeiras futuras 
para o emblema de Alvalade, 
nomeadamente uma percen-
tagem – em princípio a rondar 
os 20 e os 25% – da verba de 
uma futura transferência (para 
além do valor a receber pela 
formação do atleta, a que os 
leões terão também direito).

lIGA sAGREs

primeiros perdem mais 
pontos em casa do que fora

FernAndo imPõe-se
e PelÉ É cedido
Pelé vai jogar na Premier 
League pelo menos até ao 
final da presente temporada. 
O FC Porto chegou a acordo 
com o Portsmouth para ceder 
o médio-defensivo a título de 
empréstimo durante os pró-
ximos seis meses, ficando o 
clube inglês com opção de 
compra do jogador por um 
valor a rondar os 6,5 milhões 
de euros. OJOGO.PT

Os quatro primeiros da Liga Sagres, FC 
Porto, Benfica, Sporting e Leixões, 

conquistaram, concluída a primeira volta, 
mais pontos fora de casa do que nos res-
pectivos estádios. Contrariando a ideia ge-
neralizada de ser favorável jogar em casa, 
FC Porto, Sporting e Leixões têm, clara-
mente, melhores desempenhos fora, en-
quanto o Benfica divide esses pontos entre 
a Luz e fora de portas. Um espelho recente 
desta realidade é o trajecto do líder: nos 
últimos cinco jogos o FC Porto empatou 
duas vezes em casa (a zero) e venceu em 
três deslocações difíceis, e em algumas de-
las com “cheiro” a goleada. Aos dois nulos 
(com Trofense e Marítimo), o tricampeão 
respondeu com vitórias ao Nacional, ao Vi-
tória de Setúbal e em Braga, em jogos deci-
didos com muitos golos (4-2 na Choupana, 
3-0 no Bonfim e um menos expressivo 2-0 
em Braga). Um contraste de resultados que 
já levou o capitão portista Lucho Gonzalez 
a dizer que é “mais difícil a qualquer equi-
pa jogar em casa” e que no Dragão “os 
adversários jogam fechados”, tornando 
as coisas mais complicadas. Para o soció-
logo João Nuno Coelho, em declarações à 
Agência Lusa, a explicação não está tanto 
no âmbito das ciências sociais, mas nos 
aspectos mais pragmáticos da componen-
te desportiva. “As equipas mais pequenas 
tornaram-se mais competitivas nos mé-
todos de treino, na capacidade física, na 
organização, e isso permite-lhes (em casa 
do adversário) fecharem-se mais e impedi-

rem os grandes de desenvolver o seu jogo”, 
referiu. João Nuno Coelho entende que se 
trata também de uma questão conjuntural 
e que “os grandes estão com dificuldades 
em jogar no chamado ataque organizado”, 
o que em casa, perante adversários mais 
fechados, lhes dificulta a tarefa. “Quando 
os mais pequenos jogam em casa abrem 
espaços, ainda há alguma ousadia. Viu-se 
esta semana no jogo de Braga, em que o 
Braga atacou mais, teve mais de 60 por 
cento de posse de bola e viu-se o FC Porto 
a jogar em contra-ataque”, acrescentou. 
Das 16 equipas da Liga, os quatro primei-
ros (FC Porto, Benfica, Sporting e Leixões) 
mostram essa apetência para jogarem fora 
e apenas o Guimarães, décimo classificado 
e uma das equipas que mais adeptos leva 
ao estádio, funciona do mesmo modo. Em 
sete jogos disputados no D. Afonso Henri-
ques os vimaranenses somaram sete pontos 
(uma vitória, quatro empates e duas der-
rotas), contra os 11 que conseguiram fora 
de portas, em oito jogos realizados.  Para 
o director-desportivo do Leixões – a equi-
pa sensação do campeonato e que é quarta 
classificada com mais pontos fora do que no 
estádio do Mar (17 contra 10) – a situação 
reflecte também uma mudança de mentali-
dade. “Em tempos idos o Benfica, Sporting 
e FC Porto eram quase imbatíveis em casa 
e neste momento as outras equipas já enca-
ram esses jogos com uma atitude diferente 
e até com outra preparação”, referiu Vítor 
Oliveira.
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TROCAs DE blACKbERRy

Dra. alzira Silva em Montreal

Este domingo, 
a comunidade 

portuguesa em ge-
ral, mais particu-
larmente a comu-
nidade açoriana de 
Montreal, assistiu 

a uma forma de troca de Blackberry. Nes-
te mundo de tecnologia, o Blackberry é a 

antiga pasta de trabalho, e como nos disse 
há um ano a Dra. Alzira Silva, essa tec-
nologia mudou a sua forma de trabalhar, 
porque ela estava assim continuamente 
em contacto com o resto do mundo.

O encontro que decorreu domingo, no 
Centro comunitário da Igreja Santa Cruz, 
foi um evento de grande emoção, pelo 
facto de que a comunidade teve a opor-
tunidade de encontrar a nova Directora 
Regional das Comunidades do Governo 
Autónomo dos Açores, a Dra. Rita Dias, 
que entrará oficialmente em função no 
dia 30 de Janeiro de 2009. 
Depois de 12 anos, directora regional 

das comunidades, a Dra. Alzira Silva, 
deslocou-se este fim-de-semana a Mon-
treal para agradecer a amizade que a 
comunidade de Montreal lhe conferiu, 
e para também apresentar a sua jovem 
sucessora. Essa deslocação da Dra. Silva 

era a sua penúltima actividade como di-
rectora, antes de ir a Toronto. 
No ambiente de fim de mandato, a co-

munidade organizou um encontro digno 
da vinda dum presidente. À entrada da 
sala, os membros do conselho adminis-
trativo da Missão Santa Cruz acolheram 
as doutoras Silva e Dias, assim como 
Carlos Oliveira, cônsul-geral, e o senhor 
padre José Maria Cardoso. Durante as 
apresentações, a Tuna d’Oiro acolheu 
com briosíssimo a comitiva, no seu estilo 
próprio, com duas canções dos Açores. A 
Tuna ofereceu à Dra. Silva umas obras de 
artesanato, realizadas por Olga Loureiro, 
membro da Tuna, para agradecer a ajuda 
que receberam durante a deslocação, des-
sa mesma Tuna aos Açores, no Outono 
passado.
A seguir, foi o momento dos discursos. 

No seu discurso, a Dra. Silva relembrou 
que a sua primeira deslocação oficial 
como Directora Regional das Comuni-
dades foi a Montreal, há 12 anos, para a 
abertura da Casa dos Açores. E essa pri-
meira viagem foi um começo de amizade 
entre Montreal e a Dra. Silva, que subli-
nhou a presença de familiares que vivem 
aqui. Hoje, ela deixa a sua função de 
directora para ser deputado pela ilha do 
Faial, na Assembleia Regional da Região 
Autónoma dos Açores. Mesmo que mude 
de função, ela diz que estará sempre dis-

ponível para a comunidade de Montreal. 
Essa nova função política permitir-lhe-á 
de estar um pouco mais presente com a 
sua família, depois de 12 anos a viajar e 
encontrar as comunidades açorianas no 
mundo. 

Para completar o encontro, um copo de 
vinho do Porto foi oferecido aos presen-
tes, para desejar os melhores votos à Dra. 
Alzira Silva nas suas novas funções, e de 
oferecer as boas-vindas à Dra. Rita Dias, 
que continuará o seu trabalho no seu 
novo mandato na estrutura da Direcção 
Regional das Comunidades, onde ela está 
há mais de 10 anos. 
A comunidade de Montreal soube aco-

lher e agradecer uma grande amiga, com 
a presença de muitos e com o amor pre-
sente na sala.

Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

Fotos de Antero Branco




