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o fenómeno
da corrupção
O fenómeno da corrupção em Por-

tugal, segundo um estudo, ainda 
é tolerado pelos portugueses. E a situa-
ção continua a agravar-se. Desde 2006, 
ano em que Portugal atingiu a 26ª po-
sição no ranking da percepção da cor-
rupção entre 180 países analisados, a 
situação tem vindo sempre a piorar: em 
2007 baixou para o 28º lugar, em 2008 
para a 32ª posição e este ano para o 35º 
lugar, ou seja, desceu nove lugares em 
quatro anos. No topo do ranking está 
Nova Zelândia, Dinamarca e Singapu-
ra e nos últimos lugares o Afeganistão, 
Somália, Sudão e Iraque. Entretanto, 
um grupo de peritos nacionais que se 
tem destacado pelo estudo e denúncia 
da corrupção decidiu avançar com a 
criação de uma associação - uma  or-
ganização não-governamental (ONG), 
com o objectivo de pressionar o Go-
verno e as instituições para um comba-
te mais eficaz e mudar mentalidades.
Não é a primeira vez que se tenta 

trazer para Portugal um pólo da Trans-
parência Internacional (TI), criada em 
Berlim, em 1993, e que todos os anos 
elabora o ranking da percepção da 
corrupção em 180 países do Mundo -, 
mas desta vez Luís de Sousa, investi-
gador do Instituto de Ciências Sociais 
(ICS) da Universidade de Lisboa com 
vários livros publicado sobre a maté-
ria, acredita que a intenção vai chegar a 
bom porto. No projecto estão envolvi-
das cerca de duas dezenas de pessoas, 
entre elas o fiscalizador, Saldanha San-
chez, os professores Adelino Maltêz 
e Carlos Pimenta e o ex-vereador da 
Câmara do Porto Paulo Morais.
Luís de Sousa, presidente da comissão 
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a gripe sorrateira
Apesar das suas inúmeras ocupa-

ções, o Dr. Richard Lessard, Di-
rector da Saúde Pública da Agência da 
Saúde Pública e dos Serviços Sociais de 
Montreal, disponibilizou-se gentilmen-
te para encontrar A Voz de Portugal, 
elaborando sobre a gravidade da Gripe 
A (H1N1) que, independentemente do 
facto de até ao momento presente não 
ter causado muitas vítimas, não deixa 
de ser um perigo real, como um vulcão 
adormecido que repentinamente, sem 
gritar “Em guarda!” eclode e se esten-
de pelas encostas atingindo tudo na sua 
passagem.
É o tipo de gripe manhosa. Sorrateira. 

Perigosa.
Na conversa que tivemos com o ilus-

tre clínico, fomos informados de que 
certos grupos étnicos— por entre os 
quais o nosso se incluiu— compo-
nentes de comunidades importantes e 
grandes, não manifestam interesse ou 
preocupação pela vacinação, portanto 
disponível e em grandes quantidades, 
gratuitamente.
Tendo indicado o que me parece ser 

a posição da nossa gente em relação à 
receada pandemia ou seja, o não acre-
ditarem que o risco seja real e daí, a tal 

não participação, o Dr. Lessard fez re-
alçar dois pontos importantes. Trata-se, 
como sabido, de um novo vírus, pra-
ticamente desconhecido da classe mé-
dica, que evolui de forma intempestiva 
e se apresenta com dois aspectos um 
tanto contraditórios. Primeiramente e 
para muita gente, nada haverá a assi-
nalar. Tudo se passa bem. Para outros, 

e é o segundo considerando, mesmo se 
a gripe ataca o grupo de pessoas mais 
vulnerável — os jovens entre 20 e 49 
anos de idade — tanto pode passar-se 
bem, como derivar para problemas de 
grande gravidade.
O problema é que nos diferentes tipos 

de pessoas de todas as idades, a mais li-
geira doença não detectada, poderá in-
cubar o vírus e traduzir-se numa infec-
ção que obrigará a hospitalização mais 
ou menos prolongada, tudo dependen-
do do grau do contágio. E este pode 
propagar-se através de um indivíduo de 
aparente boa saúde, que desconhecedor 
é portador do vírus, comunicando-o a 
outros, mais fragilizados por saúde pre-
cária. Estão nestes casos, aqueles que 
depois são colocados em respiradores 
durante 2 ou 3 semanas, o que é mui-
to, e cuja readaptação se poderá fazer 
tão bem como mal. Porque nem toda a 
gente reage à doença da mesma manei-
ra. Daí o interesse e a necessidade da 
vacinação, nesta época de reunião das 
famílias, onde a propagação se pode 
manifestar sorrateiramente.
Nestas duas vagas da pandemia, ve-

rificaram-se já algumas mortes. Num 
primeiro tempo, com pessoas que não 
tinham qualquer doença e na segun-
da vaga, lamentam-se 11 mortos, no 
meio dos quais havia gente com cer-
tos problemas de saúde a forçarem 
intervenções médicas sem resultados 
satisfatórios, devido ao avanço da con-

Última hora
Alcino Costa, mais 
conhecido por “O 
Costa dos frangos” 
faleceu em Longueil 
anteontem, segundo 
informação recebida 
no nosso Jornal. As 
nossas condolências.
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NOTÍCIAS

penSAMenTO DA SeMAnA

COnSOADA De nATAl
A Associação Portuguesa do Canadá organiza mais uma vez “Conso-
ada de Natal” no dia 24 de Dezembro de 2009. Para reservar o seu 
lugar telefone para o 514-605-8135 (Conceição).

eRRATUM

Foi publicado no jornal de 9 de Dezembro, um artigo intitulado 
“Romados sempre ao serviço dos seus clientes”, que se refere 
a uma sondagem efectuada “todos os anos por alguns jornais de 
Montreal”, para com os seus leitores. Informamos que a sonda-
gem anual é efectuada pelos jornais Montreal Mirror e ICI, e 
foi publicada este ano o “20th Annual Best of Montreal – Readers 
Poll 2009” na edição Vol. 24, no.47, a 14 de Maio. Deveríamos ter 
publicado que o Romados foi eleito pelos leitores dos jornais su-
pracitados como tendo a melhor cozinha portuguesa, e não como 
sendo o melhor restaurante português.

instaladora da nova associação e que colabora frequente-
mente com a Transparência Internacional, explicou que 
o processo de acreditação da associação está em marcha 
e que o grupo vai desde já começar a trabalhar. A TI de-
safiou os investigadores portugueses a participarem em 
dois projectos: um deles, arrancar ainda este mês, e com 
duração de 15 meses, pretende estudar as regras e prazos 
de prescrição dos crimes de corrupção nos 27 países da 
União Europeia. O outro, a iniciar em Junho de 2010, 
pretende analisar a infra-estrutura de combate à corrup-
ção em Portugal e poderá incluir a analise da lei de finan-
ciamento dos partidos políticos, o papel do Tribunal de 
Contas, os regimes de incompatibilidades e conflitos de 
interesses e as regras dos concursos públicos.  Segundo 
Luís de Sousa, esta associação terá como principal mis-
são “pressionar o Governo e as instituições privadas a 
incorporarem nos seus modos de funcionamento práticas 
e métodos que combatam a corrupção”, um fenómeno 
que, apesar de ter saltado para a discussão pública, é ain-

o fenómeno da corrupção Continuação da página 1

da muito tolerado pelos portugueses que o encaro de for-
ma “permissiva”. Por essa razão, outra das preocupações 
desta associação é contribuir para a alteração das menta-
lidades em relação a este fenómeno, para uma cidadania 
mais responsável e uma governação pública e privada em 
Portugal com mais qualidade. “A corrupção é o maior 
obstáculo ao desenvolvimento”, disse o secretário-geral 
das Nações Unidas, Ban KI-moon. E apelou à popula-
ção mundial para que nunca aceite nem ofereça um su-
borno. “Se todos vivermos com este princípio, o nosso 
mundo será um mundo mais honesto. Quando se roubam 
os dinheiros públicos para obter benefícios pessoais, di-
minuem os recursos destinados à construção de escolas, 
hospitais, estradas e tratamento da água. Quando a aju-
da externa é desviada para contas bancárias privadas, 
os projectos necessários para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas são suspensos”.

Augusto Machado

Diamantino de Sousa

Todos nós sabemos, particularmente aqui no Que-
beque, que o verão é sem dúvida a estação dos 

festivais. O calor estival parecia, pelos menos até hoje, 
insubstituível para estes acontecimentos. Desde há dez 
anos a esta parte, o Festival MONTREAL em LUZ 
obstina-se a combater esta ideia recebida com tanto 
vigor que é o aquecimento global do planeta, particu-
larmente durante os dez últimos dias 
de Fevereiro. 
História de sublinhar este movimen-

to de aquecimento global, a progra-
mação do Festival enriquece-se este 
ano de uma grande novidade: a série 
“Caliente”! Uma série que doravan-
te será uma das marcas de comércio 
do Festival e os seus espectáculos 
aos ritmos quentes. Este ano com um 
acento bem evidente sobre os artistas 
lusófonos! Por isso deixem-se en-
cantar este ano pela maior delegação 
portuguesa nunca recebida num Festival em Montreal! 
Falando de expressão portuguesa, este ano o festival 
vai contar como co-presidente de honra desta décima 
primeira edição, o ícone do novo fado, mas desconhe-
cida pela maioria dos portugueses em Montreal, Mísia, 
que actuara na intimidade da Quinta Sala do Praça das 
Artes. Para os portugueses que não a conhecem, terão 
somente duas oportunidades para a ouvir nos dias 18 
e 19 de Fevereiro 2010, e aviso aos interessados, os 
seus bilhetes vendem-se rapidamente já que é uma das 
artistas mais conhecidas fora de Portugal como repre-

sentante do Fado e aqui no Quebeque não foge a essa 
regra! 
Igualmente vinda de Portugal, em encerramento do 

festival teremos pela primeira visita em Montreal a 
recipiente do Prémio Amália-Rodrigues para melhor 
intérprete de fado em 2007, a cantora Ana Moura, que 
acumula os discos de platina em Portugal. Uma estreia 

que não será provavelmente a 
sua última passagem entre nós. 
Pelo meio teremos também mais 
uma presença Portuguesa, mas 
que faz carreira em França, trata-
se de Maria de Medeiros, uma 
artista que se tem visto principal-
mente no cinema nomeadamen-
te em “Pulp Fiction” e que, sim, 
também canta, a não perder.
Além desses artistas provenien-

tes de Portugal, teremos também 
a passagem de Tony Gouveia 

que vem da vizinha província do Ontário, um jovem 
da nova geração do fado que tem vindo a mostrar qua-
lidades e é um dos raros intérprete masculino que está 
de passagem por Montreal. Dentro da mesma onda, 
haverá também uma parte Brasileira em redor do 
Montrealense Paulo Ramos e da Bia bem como outros 
nomes menos conhecidos.
Mas este festival não será somente música, haverá 

também gastronomia e vinhos. Um actor essencial 
do renascimento culinário Lisboeta é o chefe Fausto 
Airoldi, desde há uma década no pelotão de cabeça 
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A melhor mensagem de natal é aquela que sai em 
silêncio de nossos corações e aquece com ternu-
ra os corações daqueles que nos acompanham na 
nossa caminhada pela vida.

dos melhores chefes portugueses da sua geração (do 
restaurante bem conhecido “Spot São Luís” junto ao 
Chiado) que será o presidente da vertente “Prazeres 
da mesa SAQ”. Traz consigo mais 20 outros chefes en-
tre eles Vítor Sobral da Tasca da Esquina em Campo 
de Ourique que já esteve presente na primeira edição 
deste festival, Isabel Alexandre do ADLIB Sofitel em 
Lisboa, José Avillez do Tavares na Rua da Misericór-
dia junto ao Chiado e Rita Chagas do restaurante Ri-
bamar em Sesimbra com o seu excelente prato Real de 
Mariscos, a merecer uma visita. Fazem também parte 
da delegação 18 produtores vinícolas dos mais dinâ-
micos, reunidos sob a bandeira dos grandes vinhos 
de Portugal, vindos do Douro, do Alentejo, da Estre-
madura, da Beiras e da Bairrada, entre eles Luis Pato, 
Miguel Roquette da Quinta do Crasto, Sandra Tavares 
da Quinta do Chocapalha e Dirk Van der Niepoort para 
citar somente alguns nomes. Estes produtores revitali-
zam as suas produções e demonstram a sua habilidade 
a elaborar grandes portos e fabulosos vinhos, hoje re-
conhecidos no mundo inteiro.
Estes simpáticos embaixadores gastronómicos que já 

viajaram pelos cinco continentes, todos eles criativos, 
competitivos, confirmam modernidade e um vigor re-
novado da gastronomia e da viticultura portugueses 
para dar a conhecer por esse mundo fora. 
Agora que já sabem um pouco da programação que 

se vai passar em Montreal, não esqueçam que de 18 a 
28 de Fevereiro de 2010, teremos aquilo que se pode 
chamar uma grande variedade de coisas para ver, ou-
vir e degustar.

taminação. Nesta gripe, como em outros casos pan-
démicos, a medicina trabalha contra o tempo. 
Assinalei depois ao nosso entrevistado, o facto de 

algumas pessoas terem procurado vacinar-se mas que 
foram recusadas por questões de tipo de clientela. Ser 
ou não jovem ou de terceira idade. Com sinceridade 
o Dr. Richard Lessard confirmou casos deste género, 
na altura em que havia falta de doses e o programa 
começava apenas a instaurar-se. Depois o sistema es-
tabilizou e desde há duas semanas que existem quan-
tidades suficientes de doses para vacinar toda a gente 
rapidamente. Considerando a inscrição, a vacinação 

enTRevISTA COM O DR. RICHARD leSSARD

a gripe sorrateira Continuação da página 1
e os 15 minutos de espera após a aplicação da dose, 
tudo se passa no intervalo de 30 minutos. Logo, ex-
tremamente razoável. Quanto a questões por vezes 
levantadas e concernindo eventuais reacções alérgi-
cas, o clínico foi claro e firme. Não há razão para 
inquietações. Nos vários milhões de doses já dispen-
sadas, à parte os casos de pessoas que são alérgicas 
aos ovos e para os quais a dose é diferente, apenas 
se verificaram 3 casos de certa gravidade que foram 
tratados no local por medicamento apropriado. Por 
isso, após a vacinação, fazem as pessoas esperar 15 
minutos antes de iniciarem o regresso às suas ocupa-

ções ou residências. Porque é neste espaço de tempo 
que qualquer alergia se fará sentir.
A vacina é, afirma o Dr. Richard Lessard, eficaz e 

garantida.
Com horários diferentes, os interessados podem fa-

zer-se vacinar no CLSC St Louis du Parc, no Palácio 
dos Congressos, na UQAM-400 St. Catherine, no CC 
Patrol Le Prevost e vários outros locais nas proximi-
dades das vossas residências.
A precaução é sempre o melhor remédio.
E dizem que o seguro morreu de velho...

Raul Mesquita
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BReveS Mulher de 98 anos 
acusada de matar
colega de 100
Laura Lundquist, de 98 anos, é acusada de matar 

Elisabeth Barrow, de 100, encontrada morta no 
quarto com um saco de plástico enfiado na cabeça. 
Aconteceu em Darthmout, no estado de Massachu-
setts, nos EUA.
O caso remonta a Setembro. Inicialmente, a polí-

cia pensava que Elisabeth se havia suicidado, mas o 

exame do médico legista mudou o ângulo da inves-
tigação, ao concluir que a senhora havia sido estran-
gulada.
A suspeita, Laura Lundquist, queixava-se frequen-

temente da falta de sossego no quarto, ao dizer que a 
companheira tinha demasiadas visitas. 
“Ficamos devastados”, disse Scott Barrow, filho da 

vítima, em declarações a um canal de televisão de 
Massachusetts. “Tinha o hábito diário de abraçar as 
pessoas menos afortunadas”, contou o filho de Eli-
sabeth Barrow. Um juiz do Estado do Massachusetts 
ordenou uma observação médica a Laura Lundquist, 
para avaliar se pode ser julgada.
Acredita-se que é a arguida por homicídio mais ve-

lha do Estado, mas pode nunca vir a ser julgada, dada 
a debilidade do estado mental que apresenta.

BERLUSCOni
AGREDiDO nA CARA
O primeiro-ministro italiano 
foi agredido na cara com 
um objecto após um dis-
curso perante apoiantes 
em Milão. Silvio Berlusco-
ni ficou a sangrar e foi de 
imediato transportado para 
o carro. Segundo a agência 
Ansa, o agressor, detido 
pela polícia, sofre de pro-
blemas mentais.

CATALUnHA
A ESCASSOS VOTOS
Os catalães foram chama-
dos às urnas para uma con-
sulta popular não vinculativa 
sobre a independência da 
região autónoma da Catalu-
nha, Espanha. No entanto, 
a taxa de participação ron-
dou os 30% e nas grandes 
cidades quedou-se pelos 
18%. A participação ficou 
abaixo do mínimo estabele-
cido pela organização mas 
mesmo assim entusiasmou 
a organização, que desta-
cou a presença de observa-
dores internacionais.

AmÉRiCAS: O Alba, união 
de países socialistas radi-
cais como Cuba e Vene-
zuela, vai realizar a primeira 
transacção como “Sucre”, 
uma moeda criada para 
substituir o dólar.

EUROPA: Sergei Bagapch, 
presidente da Abkházia, 
cuja independência não é 
reconhecida pela ONU, foi 
reeleito para o cargo com 
59%, anunciou a Comissão 
Eleitoral.

ÁfRiCA: A Comunidade 
Económica da África Oci-
dental quer envio de tropas 
para a Guiné-Conacri para 
travar onda de violência 
resultante da tentativa de 
homicídio contra o líder.

ÁSiA: A partir de um navio de 
guerra na Baía de Bengala, 
a Índia testou com êxito o 
“Danush”, um míssil balístico 
com capacidade nuclear e 
um alcance de 350km.

A Secretaria Regional da Ciência, 
Tecnologia e Equipamentos con-

firmou que as freguesias de Quatro 
Ribeiras, Agualva, Vila Nova, Lajes, 
além de parte da cidade da Praia da 
Vitória, “foram atingidas por chuvas 
fortes, por vezes acompanhada de tro-
voadas, que provocaram inundações 
em dezenas de habitações”. 
As enxurradas arrastaram também vá-

rias viaturas, mas não é adiantado qual-
quer estimativa. 
As operações de assistência às popu-

lações afectadas estão a ser conduzidas 
a partir de um posto de comando avan-
çado instalado em Agualva, que foi a 
freguesia mais afectada. 
Segundo a Secretaria 

Regional, foram activa-
dos “todos os dispositivos 
de emergência próprios 
nestas situações, como 
máquinas para a limpeza 
das estradas e dezenas de funcionários 
para a limpeza das estradas”. 
O primeiro balanço da situação indica 

ainda que se registou a queda de telha-
dos e taludes e ainda derrocadas nas 
estradas regionais, o que levou ao corte 
de circulação em alguns locais. 
Nesta altura, não há nenhuma estrada 

interrompida, ainda que, alguns pontos 
mais críticos, a circulação se faça de 
forma condicionada. 
Naquela zona da Terceira continua a 

chover com intensidade, tendo o Ser-
viço Regional de Protecção Civil e 
Bombeiros dos Açores alertado que o 

mau tempo vai continuar em todo o ar-
quipélago. 
Assim, as previsões são de períodos 

de chuva forte e trovoadas frequentes e 
dispersas em todo o arquipélago até às 
24h00 de hoje. 
A Lusa apurou que, por agora, não 

está prevista a deslocação à zona mais 
atingida pelo mau tempo do presiden-
te do governo regional, Carlos César, 
nem do secretário regional com a tutela 
da Protecção Civil, José Contente. 
O executivo está representado no pos-

to de comando avançado pelos secre-
tários regionais do Ambiente, Álamo 
Menezes, e do Trabalho e Solidarie-

dade Social, Ana Paula 
Marques. 
Encerramento de escolas 

da Praia da Vitória afecta 
três mil alunos 
A secretária regional da 

Educação, Maria Lina 
Mendes, considerou que a decisão de 
encerrar as escolas foi a atitude “mais 
prudente”, atendendo às condições cli-
matéricas que afectam a zona norte da 
Terceira. 
A medida, segundo Maria Lina Men-

des, abrange “as três unidades orgâni-
cas da Praia da Vitória, o que corres-
ponde a cerca de três mil alunos”. 
A secretária regional da Educação 

adiantou ainda que “não há estragos de 
maior nas escolas” da Praia da Vitória, 
mas admitiu que a reabertura das au-
las depende da evolução das condições 
meteorológicas.

Governo Regional confirma 
“cerca de 100 desalojados”
na Terceira
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Venham festejar connosco

24 de Dezembro - horário normal

25 de Dezembro a partir das 16h00

31 de Dezembro a partir das 19h00
 Passagem de ano

1 de Janeiro a partir das 17h00

Sempre animado por Duarte Froias
e DJ Fernando Vinagre

1851 Ontario Este
Tel. 514.563.1211

REsERVEM Os sEUs LUGAREs

Saint-Michel em
vedeta em Shanghai

o canadá quer fazer
pagar os estados Unidos

os ministros respondem com um 
dom para a ajuda alimentar

os centros de vacinação 
fecharão a 18 de Dezembro

Montreal é uma das 50 cidades 
que apresentarão, durante a Ex-

posição universal de Shanghai 2010, 
um projecto inspirado de um sucesso 
ambiental. Com efeito, uma instalação 
multimédia relatará a história da an-
tiga carreira Miron transformada em 
Complexo ambiental de Saint-Michel, 
no Espaço Montreal. O projecto de um 
milhão de dólares foi concebido pela 
companhia de Montreal GSM Pro-
ject. Trata-se de uma projecção mul-
timédia que conta, em sete minutos, 
a metamorfose da defunta carreira em 
complexo dedicado ao ambiente. Os 
visitantes poderão seguidamente des-
cobrir uma zona que contém informa-
ções mais detalhadas sobre o projecto, 

do qual uma maqueta móvel que evoca 
as mudanças que decorreram sobre o 
sítio nos últimos 40 anos. A instalação 
será apresentada durante seis meses no 
Espaço Montreal, no âmbito da Expo-
sição universal cujo tema é “Melhor 
cidade, melhor vida”. De Maio a Outu-
bro, quase 70 milhões de visitantes são 
esperados em Shanghai. Cerca de 1,5 
milhões de visitantes deveriam visitar 
o Espaço Montreal. Como o ano 2010 
marcará os 25 anos de geminação das 
cidades de Montreal e Shanghai, ac-
tividades para sublinhar o aniversário 
estarão também ao programa da Expo 
2010. Depois da sua estada na China, a 
apresentação será exposta em Montre-
al, em Janeiro de 2011.

Todos os ministros do Quebeque ti-
raram dinheiro dos seus próprios 

envelopes arbitrários para fazer um dom 
de 250.000 $ aos Bancos alimentares 
do Quebeque, que ajudem os mais po-
bres neste período difícil. Tratar-se-ia de 
uma estreia, de acordo com a ministra 
delegada aos Serviços sociais, Lise Thé-
riault. Normalmente, os ministros utili-
zam os seus envelopes arbitrários para 
projectos ligados aos seus ministérios. 
Mas neste caso, a senhora Thériault diz 
ter solicitado os seus colegas, devido às 
necessidades alarmantes da população. 
Todos responderam à chamada. O anún-
cio deste dom foi feito domingo pela 
ministra Thériault e a ministra da Justi-
ça, Kathleen Weil. Porque os pedidos de 

alimentos aumentaram de 24%, e que os 
dons aos bancos alimentares diminuíram 
de 20%, estes não conseguem fornecer 
a todos, explicou a senhora Thériault. A 
crise económica e as perdas de empregos 
são directamente responsáveis pelo cres-
cimento dos pedidos de ajuda por toda a 
parte no Quebeque. De acordo com os 
números do ministério, mais de 279.000 
pessoas recebem cada mês ajuda alimen-
tar. A ministra declarou que o governo 
fez este dom para dar o exemplo e espe-
ra que os cidadãos e as empresas farão 
também a sua parte, para ajudar os que 
estão na necessidade, lamentando que a 
“Grande Guignolée dos meios de comu-
nicação social” não conseguiu recolher 
tanto dinheiro como esperado.

Confrantados à forte diminuição 
da “clientela”, as autoridades de 

saúde pública do Quebe-
que fecharão todos os cen-
tros de vacinação maciça 
contra a gripe A (H1N1), 
esta sexta-feira, 18 de De-
zembro, ou seja cinco dias 
mais cedo que previsto. 
Os Quebequenses poderão 
contudo continuar a receber a vacina, 
gratuitamente, após esta data. Deverão 
apresentar-se a outros lugares, como os 
CLSCs. Os detalhes das novas modali-
dades de vacinação serão anunciadas, 
indicou o ministro da Saúde, Yves Bol-
duc. Cada vez menos Quebequenses se 

apresentam aos centros de vacinação. 
A metade (50,3%) dos Quebequenses 

tinha sido vacinada a 9 de 
Dezembro, ou seja 3,9 mi-
lhões de pessoas. O objec-
tivo de 60% é sempre rea-
lista? “Se não o atingirmos, 
será por pouco”, respondeu 
Yves Bolduc. Horácio Arru-
da, director da protecção da 

saúde pública, convidou a população – 
particularmente os jovens adultos – a 
aproveitar dos últimos dias de vacina-
ção massiva. A segunda vaga da gripe 
A (H1N1) fez, até hoje, 74 vítimas no 
Quebeque e provocou a hospitalização 
de 2443 pessoas.

O Canadá considera que os Estados 
Unidos deveriam pagar uma par-

te dos custos ambientais da exploração 
das areias betuminosas na Alberta, que 
contêm petróleo. Em ponto de impren-
sa em Copenhaga, onde se desenrola a 
conferência da O.N.U sobre as mudan-
ças climáticas, o ministro do Ambien-
te, Jim Prentice, disse domingo que tal 
divisão dos custos se impõe, porque os 
Americanos compram e consomem o 
petróleo extraído das areias betumino-
sas da Alberta. O ex-primeiro-ministro 
Paul Martin, também presente em Co-
penhaga, foi um dos que evocaram esta 
ideia durante uma entrevista atribuída 
ao Toronto Star. Considera que os Es-

tados Unidos deveriam compartilhar 
com o Canadá “o peso ambiental” da 
exploração das areias betuminosas. À 
sua chegada domingo a Copenhaga, 
o primeiro-ministro Jean Charest, re-
cordou que o tímido compromisso do 
governo Harper na luta contra as mu-
danças climáticas arriscava custar caro 
ao Quebeque. Explica que a economia 
do Quebeque, que aposta sobre as suas 
exportações, será a primeira tocada se 
os países da União europeia puserem à 
execução a sua ameaça, de impor uma 
taxa sobre os produtos provenientes de 
países que não fazem os esforços re-
queridos, para reduzir as suas emissões 
de gazes com efeito de estufa (GES).
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Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia 
e Prosperidade. Amor: Tente conviver mais com os seus 
amigos e faça esforços para travar novos conhecimentos. 
Saúde: Período propício a uma consulta de oftalmologia. 
Não descure a sua visão. Dinheiro: Evite faltar a reuniões 

de trabalho. A sua presença será importante para desenvolver um pro-
jecto. Está preparado para realizar os projectos a que se propõe, e para 
chegar onde está já superou muitas provas.
número da Sorte: 65 números da Semana: 10, 4, 5, 45, 2, 6

Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erra-
das, Colapso. Amor: Cuidado para não magoar os senti-
mentos de uma pessoa que lhe é querida. Meça as suas 
palavras. Convide um amigo para uma saída especial. 
Dance, vá ao cinema, aproveite aquilo que a vida tem para 

lhe dar. Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado. Tente 
relaxar. Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompen-
sado. Acredite mais nas suas potencialidades.
número da Sorte: 16 números da Semana: 3, 36, 6, 9, 8, 5

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Poderá ter de enfrentar um desentendimento com 
um amigo muito especial. Mantenha a calma! Saúde: Con-
trole as suas emoções e procure ser racional. Não se preo-
cupe tanto com aquele problema que o tem vindo a afectar. 

Vai perceber que afinal não era nada assim tão grave.Dinheiro: O seu 
orçamento poderá sofrer um acréscimo significativo. Porém, seja con-
tido nos gastos.
número da Sorte: 18 números da Semana: 2, 4, 1, 15, 14, 18

Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso.Amor: 
Modere as suas palavras pois pode magoar a pessoa ama-
da. Seja mais cuidadoso. Saúde: Procure não exagerar 
no exercício físico, pois poderá magoar os seus músculos. 

Dinheiro: É possível que durante esta semana se sinta um pouco des-
motivado. Trace objectivos para o seu trabalho, vai ver que conseguirá 
obter melhores resultados.
número da Sorte: 27 números da Semana: 10, 20, 3, 9, 41, 44

Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. Amor: Lute pelo seu verdadeiro amor, não se dei-
xe influenciar por terceiros. Não se deixe dominar pela inse-
gurança. Converse mais com o seu companheiro e tenha 
mais confiança nele. Saúde: Vigie a sua tensão arterial e 

controle muito bem a sua alimentação. Dinheiro: Procure não ser muito 
impulsivo nas suas compras, pois poderá gastar mais do que as suas 
possibilidades.
número da Sorte: 49 números da Semana: 6, 9, 7, 40, 30, 20

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigi-
lante e Atento. Amor: Seja mais carinhoso com a sua cara-
metade. Os actos de ternura são importantes para revigorar 
a relação. Saúde: Evite enervar-se em excesso. As preocu-
pações podem trazer sérios problemas ao nível cardiovas-

cular. Poderá sentir-se mais cansado do que o habitual. Tente tomar um 
banho relaxante. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja 
mais comedido para não ter surpresas desagradáveis. 
número da Sorte: 61 números da Semana: 22, 5, 41, 14, 12, 21

Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder 
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Confie 
mais na pessoa que tem a seu lado. A confiança e o res-
peito são essenciais numa relação. Saúde: Tendência para 
apanhar uma grande constipação. Agasalhe-se bem. Di-

nheiro: Não se deixe abater por uma maré menos positiva nesta área 
da sua vida. Analise as suas poupanças. Poderá sentir necessidade de 
mudar de emprego ou de actividade profissional. Pense bem no que é 
melhor para si.
número da Sorte: 35 números da Semana: 9, 6, 3, 2, 25, 45

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, So-
lidão. Amor: O encontro com um desconhecido e uma 
insinuante troca de olhares podem ser o ponto de partida 
para algo muito prometedor. A felicidade e a paixão poderão 

marcar a sua semana. Aproveite muito bem esta fase. Saúde: Cuidado 
com as correntes de ar; durante esta semana poderá constipar-se facil-
mente. Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um colega para finalizar 
uma tarefa importante. Não tema pedir apoio.
número da Sorte: 9 números da Semana: 2, 25, 14, 17, 18, 19

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: 
Poderá encontrar um amigo que já não via há muito tempo. 
Coloque a conversa em dia. Saúde: Procure não abusar 
em refeições muito condimentadas. Dinheiro: Não influen-
cie as ideias dos outros. Permita que cada um pondere por 

si. Aceite críticas construtivas feitas por alguém que tem mais expe-
riência. Não as encare como algo negativo, mas sim como forma de 
melhorar o seu desempenho.
número da Sorte: 8 números da Semana: 6, 45, 40, 20, 30, 4

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Período marcado pela harmonia familiar. Organize 
um serão divertido em sua casa. Poderá viver momentos 
confusos e agitados a nível amoroso. Não se descontrole 
e tente encontrar solução para os seus problemas. Saúde: 

Tendência para problemas de estômago. Cuide de si. Dinheiro: Semana 
propícia ao investimento. Aconselhe-se com o seu gestor de conta. A sua 
vida profissional vai exigir de si um desgaste redobrado de energias.
número da Sorte: 42 números da Semana: 1, 5, 45, 4, 7, 6

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento. Amor: Esteja alerta, o amor poderá surgir em 
qualquer lugar. Deixe-se ser amado. Saúde: Pratique uma 
actividade física que lhe dê bastante prazer. Dinheiro: A 
sua vida profissional tende a melhorar significativamente. 

Continue a demonstrar o seu dinamismo. Não adie decisões importan-
tes e urgentes. Seja firme.
número da Sorte: 59 números da Semana: 5, 6, 16, 14, 15, 40

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretiza-
ção. Amor: Período favorável à conquista. Encha-se de 
coragem e diga aquilo que sente. Siga em frente e lute 
para alcançar os seus objectivos. Saúde: Cuidado com 
alergias, pois o seu sistema respiratório poderá estar muito 

frágil. Dinheiro: Seja ousado e não hesite em revelar as suas ideias 
criativas. Poderá ser útil para o seu desenvolvimento profissional.
número da Sorte: 4 números da Semana: 20, 10, 3, 6, 45, 44

CARnEiRO (21 de março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de maio)

GÉmEOS (21 de maio - 20 de Junho)

CARAnGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

ViRGEm (23 de Agosto - 22 de Setembro)

SAGiTÁRiO (22 de novembro - 21 de Dezembro)

CAPRiCóRniO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AqUÁRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de março)

BALAnÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

CrÓNICA

Joel Neto

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de novembro)

MUITO BOnS SOMOS nóS

Num doce balanço, a caminho do mar
Como se já não bastassem os gays, agora temos 

as brasileiras. Todas os meses, e esteja eu em 
Lisboa ou nos Açores, no Minho ou no Alentejo, 
ouço uma mulher portuguesa, a propósito de um fi-
lho, de um vizinho ou (sobretudo) de um pretenden-
te involuntário, ter um desabafo do género: “Eu não 
sou nada xenófoba. Juro. Mas, caramba, ele vai ca-
sar com uma brasileira… Com uma brasileira!” Para 
uma certa categoria de portuguesas, mais valia que os 
filhos, os vizinhos e os ex-futuros maridos casassem 

com uma boneca insuflável, uma ovelha ou mesmo 
uma abóbora, para citar apenas as heroínas român-
ticas de Saramago. Brasileiras é que não. São todas 
levianas, vêm todas à procura de dinheiro – e, se o 
casamento der para o torto, de bom grado passarão a 
dedicar-se à má vida.
Não são apenas as mulheres a desdenhar do que 

vem do Brasil, diga-se. Para muitos de nós, o brasi-
leiro é o português que relaxou e saiu para sambar. 
Pensamo-lo nós, os detentores da mais frágil econo-
mia europeia, sobre eles, os protagonistas de uma das 
economias mais fulgurantes do mundo: o brasileiro é 
o português que fracassou na vida. O país que cons-
truiu, e que nós tão bem conhecemos durante aquela 
semana e meia que passámos em Porto de Galinhas, 
é uma coisa sem rei nem roque, manhosa e cheia de 
segundas intenções – e ele próprio, naturalmente, é 
assim também: vigarista e falinhas mansas, preguiço-
so e ladrão de bancos. Se for futebolista, claro, pode 
jogar na selecção portuguesa. Mas com o mesmo es-
tatuto que, antigamente, tinham as criadas trazidas da 
província: gente para lavar os paninhos da senhora, 
corresponder às necessidades do senhor, ajudar na 
iniciação do menino – e depois ir parir longe, a desa-

vergonhada.
Pois eu, que li o Érico e ouvi o Chico, que me ri 

com o Jô e dancei com a bateria do Salgueiro, que 
fiz amigos em Porto Alegre e me apaixonei em São 
Paulo – eu sei demasiado do Brasil e dos brasileiros 
para embarcar nessa conversa dos manhosos e das 
arrivistas. Dizer que todos os brasileiros são aldra-
bões e todas as brasileiras levianas é o mesmo que 
dizer que todos os portugueses emigrados no Brasil 
são padeiros e se chamam Seu Manoel e que todas as 
portuguesas emigradas em França são porteiras e se 
chamam Madame Silvá. E, assim de repente, lembro-
me de umas quatro ou cinco brasileiras com quem 
me casaria sem pestanejar (se não fosse já casado, 
isto é): Gisele Bündchen, Maria Rita, Maitê Proença 
(sim, Maitê Proença), Camila Pitanga, Juliana Paes. 
Estas todas e, aliás, uma série de outras que me inte-
ressariam sobretudo por razões físicas, portanto não 
intelectuais.
Casaria eu e casará, com total apoio do pai, um filho 

meu, se assim o entender. Mesmo sendo açoriano, 
sempre fui muito bem acolhido aqui, neste vosso país 
– e nada terei contra um casamento com uma nativa, 
tentação em que eu próprio já caí. Mas há algo numa 
brasileira bonita que me encanta. Talvez seja apenas 
o sotaque, mas o mais provável é que seja o facto de 
quase todas elas parecerem saídas de uma daquelas 
telenovelas que me povoaram a adolescência. Más, 
as novelas brasileiras? Pelo amor de Deus: as novelas 
brasileiras puseram frente a frente os ricos e os pobres 
(e depois misturaram-nos); puseram frente a frente o 
homem e a mulher (e depois explicaram-lhes que não 
havia uma forma só de misturá-los); puseram frente a 
frente a obrigação e a diversão (e depois mostraram-
nos que era possível elas coexistirem sem se mistura-
rem). As novelas brasileiras foram os nossos anos 60: 
a nossa revolução sexual, a nossa libertação estética, 
a nossa democratização do quotidiano.
Não fossem as novelas brasileiras e, provavelmen-

te, a depilação do buço teria demorado ainda mais a 
implantar-se entre as portuguesas. De resto, há brasi-
leiras que vêm para Portugal trabalhar como prosti-
tutas? Pois ainda bem. Só vieram trazer savoir faire, 
perfume e dignidade à profissão. Tanto quanto me 
parece, não são as brasileiras que andam pelos semá-
foros e pelas rotundas deste país, caçando camionis-
tas em troca de uns cobres para a dose seguinte. Pelo 
contrário, e depois de tantos anos de neo-realismo, o 
mercado está agora novamente bem servido de cor-
tesãs, o que não deixa de ser um conforto para muita 
gente. No mais, e para um jovem português em idade 
de casar encontrar galdérias fatelas, não é preciso ir 
ao Brasil: basta ir às personagens de muitas teleno-
velas portugueses – e, provavelmente, bas-
tará, dentro de alguns anos, ir às raparigas 
autorizadas pelos pais a assistir diariamen-
te àquelas paradas de maus costumes.
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a pé, escrevendo o portugal
que se recusa a morrer
Desertificação, um país de tradições 

e de gentes espontâneas. Paisa-
gens, cheiros e sabores únicos e diver-
sos. Nuno Ferreira, jornalista, percor-
reu o país das sensações. Fê-lo a pé. 
Em conversa, recorda ao Café Portugal 
algumas histórias trilhadas nos milha-
res de quilómetros que calcorreou. A 
viagem está suspensa desde Julho de 
2009. A vontade de voltar aos caminhos 
percorre o corpo de Nuno Ferreira. Fal-
tam, contudo, apoios. A escrita sobre o 
Portugal profundo parece não interes-
sar às massas, sublinha. Uma conversa 
a par e passo, ao ritmo dos desafios, 
dos sentimentos e das desilusões. 
A carreira profissional de jornalista, 

onde soma quase duas décadas de expe-
riência, fizeram-no, muitas vezes, sair 
da redacção ao encontro de Portugal. 
“Eram deslocações de dois, três dias. 
De carro até um determinado local. Ia 
eu e o fotógrafo” conta Nuno Ferreira, 
jornalista freelancer que desde de 2008 
palmilha a pé o Portugal profundo.
Sagres, no Algarve, foi o ponto de 

partida desta aventura, relatada todos 
os dias no blogue Portugal a Pé. A ideia 
de andar à força do corpo pelo país vi-
nha desde há muito tempo, mas o jor-
nalismo numa publicação diária não 
deixava espaço à realização do desejo 
de Nuno Ferreira. Como freelancer, o 
tempo passa a ser gerido de outra for-
ma e, em Fevereiro de 2008, de mo-
chila às costas encetou caminho num 
lugar carregado de simbolismo. Foi de 
Sagres que partiram muitas expedições 
na época dos Descobrimentos, embora 
em sentido inverso, mar adentro. 
“A princípio estava cheio de medo 

porque não tinha grande actividade 
física. A mochila pesava 15 quilos. 
Quando fiz a primeira semana é que 
percebi que ia conseguir fazer isto”, 
conta Nuno Ferreira. O percurso pelo 
Algarve fez-se entre a costa e a serra, 
onde sentiu alguma descaracterização 
do país. Faltam tradições. “Achei o Al-
garve muito descaracterizado. A Serra 
do Caldeirão quase não tem nada de 
típico”, afirma.
“A minha obsessão é andar pelo Por-

tugal onde ninguém entra. Eu passo 
por sítios onde as pessoas olham para 
mim e ficam de boca a aberta. Pergun-
tam: ‘o que estás aqui a fazer? Nunca 
ninguém vem aqui! ‘ Eu digo, vim pre-
cisamente por isso. Quero andar por 
partes do país onde normalmente os 
turistas não vão”.
Passou por peregrino, foi olhado com 

desconfiança mas acabou sentado à 
mesa de muita gente genuína. É esta 
multiplicidade de sentidos que fazem 
Nuno Ferreira continuar a batalhar pela 
procura de financiamento para a última 
etapa: falta calcorrear a Terra Fria de 
Trás-os-Montes.
Depois do Algarve, de onde trou-

xe a imagem da descaracterização, o 
Alentejo surgiu como terra acolhedo-
ra. “Para mim foi um banho quente 
quando cheguei ao Alentejo, porque a 
região ainda tem todas aquelas socie-
dades recreativas” que mantêm vivas 
as tradições da terra, do “Portugal que 
está a morrer”.
As gentes e as paisagens conquistam 

Nuno Ferreira. Na gastronomia encon-
trou prazeres descobertos, ou redesco-
bertos, mas também um dos maiores 
problemas. Entre risos, conta: “Um 
dos problemas foi começar a comer e 
beber. Uma das coisas que fiz questão 
foi ir sempre acompanhando a gastro-
nomia. Fiz questão em comer todos os 
pratos que não conhecia, e repetir al-
guns. Toda a comida é espectacular”. 
De Fevereiro a Setembro de 2008, as 

memórias deste Portugal a Pé foram re-
gistadas na revista Única. Mas, em jei-
to de confissão, Nuno revela-nos que, 
em terras lusas, este é o tipo de leitura 
que não capta muitos leitores. Desde 
Setembro até Julho de 2009, a aventu-
ra fez-se por conta própria e foi parti-
lhada no blogue Portugal a Pé. Ainda 
no Alentejo, reparou que os postos de 
turismo nem sempre são a melhor for-
ma de conhecimento de uma região. 
“Encontrei cada cascata”, comenta 
em tom exclamativo. “Vou muito ao 
site das câmaras municipais ver muita 
informação. Vou ao turismo pedir infor-
mações e a resposta é: ‘parece que há 
uma [cascata] para aí’. Vou, então, ter 
com as pessoas que me indicam lugares 
e dão dicas. Noutro país isto já estava 
tudo explorado”, refere, com o olhar 
disperso nas memórias de um país pro-
fundo e longe do mediatismo do litoral 
para onde se dirige a nossa conversa.
As saudades do interior apertaram à 

medida que Nuno se aproximava do 
mar. O Portugal litoral está mais mo-
dernizado e mais tecnológico e pauta-
do pelo consumismo, pela, chamada 
modernidade. Nuno Ferreira recorda: 
“Quando passei para o litoral, encon-
trei um Portugal do centro comercial, 
da prostituição na estrada, muitos car-
ros, vias rápidas. Pensei: que sauda-
des do interior”.
O espírito crítico deste jornalista com 

o pé literalmente na estrada relembra 
que é para as localidades do litoral 
que mais ajudas seguem: “Agora, com 
a crise, Lisboa, Porto, Leiria pedem 
apoios. No interior, desenrascam-se. 
Fecham a casa e vão para imigração. 
Acho isso fascinante”. 
O percurso é feito de cansaço e de 

momentos de glória. “Por vezes fazes 
quilómetros por uma estrada de terra 
batida sem interesse. De repente, um 
vale, os sons da natureza, uma paisa-
gem a perder de vista”, comenta. As-
sim carrega energias para continuar a 
sua aventura.
Chega à terra dos últimos pastores: 

Serra da Estrela. “Adorei a Serra da 
Estrela, entre Manteigas e Folgosinho. 
Uma coisa é ir no regime turístico, ou-
tra é andar com os pastores”, diz. Uma 
pausa para reviver emoções. Continua 
então: “as pessoas a falarem do mar 
sem nunca o terem visto. Uns sonham 
estar com as sereias. Eram conversas 
surrealistas. Deparei-me com zonas 
muito desérticas onde as pessoas estão 
abandonadas”.
A desertificação é a linha geral desta 

viagem. No presente permanece a vonta-
de de voltar a colocar a mochila às costas 
e voltar aos caminhos onde se trabalha a 
terra de forma pura e genuína.

Café Portugal-Sara Pelicano

Reis de portugal
21º e 22º Monarcas de portugal
Dinastia de Bragança
                                 1640-1683

© 2001 Porto Editora, Lda.

D. JOãO IV – O REsTAURADOR

Nasceu em Vila Viçosa a 19 de 
Março de 1604 e a partir de 29 de 

Outubro de 1630 tornou-se o 8.o du-
que de Bragança. Casou com D. Luísa 
de Gusmão, espanho-
la de nascimento, a 12 
de Janeiro de 1633. 
Foi escolhido pelos 
obreiros da Restaura-
ção para rei de Portu-
gal. 1 de Dezembro 
de 1640 foi a data da 
restauração da inde-
pendência de Portugal 
face ao reino de Espa-
nha. Terminava assim 
a dinastia filipina, que 
durante 60 anos go-
vernara Portugal. 
D. João IV foi acla-

mado rei a 15 de De-
zembro.
Pese embora a con-

jura de 1641 contra 
o novo rei, da qual 
resultou uma severa 
punição para os seus 
responsáveis, D. João 
IV teve o apoio da grande maioria da 
sociedade portuguesa, o que lhe per-
mitiu criar novos impostos, desvalo-
rizar a moeda e recrutar voluntários 
para fazer face às necessidades mone-
tárias e humanas de um confronto mi-
litar que se adivinhava próximo com a 
vizinha Espanha.
Em 1641 verificaram-se os primeiros 

confrontos, saldando-se por uma vitó-
ria do exército português na Batalha 
do Montijo e uma tentativa fracassada 
dos espanhóis no cerco de Elvas. A 

Espanha estava fortemente mergulha-
da na Guerra dos Trinta Anos, pelo que 
foi preciso esperar pelo fim da guerra 
entre franceses e espanhóis, que só 

se verificou em 1659, 
para que os espanhóis 
pudessem concentrar 
todas as suas atenções 
na anulação da Res-
tauração portuguesa.
Durante este perío-

do, D. João IV, com o 
objectivo de legitimar 
a revolução e obter 
auxílio militar e finan-
ceiro, enviou embai-
xadores para as princi-
pais Cortes europeias. 
Era necessário con-
vencer os reinos eu-
ropeus de que D. João 
IV não era um rebelde 
mas sim o legítimo 
herdeiro do trono que 
havia sido usurpado 
pelos Filipes. D. João 
IV apresenta-se, as-
sim, como o legítimo 

herdeiro do cardeal D. Henrique, pois, 
em 1580, quem deveria ter sucedido 
no trono era D. Catarina, duquesa de 
Bragança, e não Filipe II de Espanha. 
Os embaixadores vão também legiti-
mar o novo rei segundo o novo prin-
cípio político de que o poder era con-
ferido por Deus ao povo, que, por sua 
vez, o transmitia ao rei.
D. João IV faleceu a 6 de Novembro 

de 1656, deixando o reino, política e 
militarmente organizado, entregue à 
regência de D. Luísa de Gusmão.

D. AfONsO VI – O VITORIOsO

filho de D. João IV e de D. Luísa 
de Gusmão, nasceu a 21 de Agos-

to de 1643. Por morte prematura de 
D. Teodósio, seu irmão mais velho, 
tornou-se herdeiro 
do trono. Em 1656, 
uma vez que D. Afon-
so apenas tinha tre-
ze anos, D. Luísa de 
Gusmão assumiu a 
regência do reino.
Em consequência de 

doença em criança, D. 
Afonso VI sofria de 
diminuições físicas 
e mentais. Tinha um 
comportamento estra-
nho para a sua condi-
ção de rei; envolvia-
se em cenas de rua e 
rodeava-se de más companhias, com-
panhias essas que, por vezes, levava 
para a Corte e que sobre ele exerciam 
forte domínio e influência. Veio a ser 
considerado, pelos médicos, mente-
capto e impotente.
A regente, perante a incapacidade 

governativa do monarca, convocou 
um Conselho de Estado, no qual afas-
tou Afonso VI e fez jurar D. Pedro, 

irmão de D. Afonso VI, como herdeiro 
do trono. Mas esta tentativa não resul-
tou, uma vez que Luís de Vasconcelos 
e Sousa, conde de Castelo Melhor, em 

nome de D. Afonso 
VI, preparou o afas-
tamento forçado da 
regente para um con-
vento. Foi neste perío-
do que se conseguiu a 
vitória na guerra com 
a Espanha, o que va-
leu ao rei o cognome 
de “o Vitorioso”.
A 27 de Junho de 

1666, depois de várias 
tentativas de casa-
mento falhadas, casou 
por procuração com 
D. Maria Francisca 

Isabel de Sabóia. A nova rainha ligou-
se ao partido de D. Pedro e afastou o 
conde da corte. A 23 de Novembro de 
1667, D. Afonso VI abdicou do poder 
em favor do irmão. A 24 de Março de 
1668, o seu casamento foi anulado e 
o rei desterrado para Angra do Hero-
ísmo. Em 1674, regressou ao Reino e 
foi fechado no Palácio de Sintra, onde 
faleceu a 12 de Agosto de 1683.
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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

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Aide juridique                                    514.842.2233
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-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
Normas do trabalho                         514.873.7061

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
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

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

eNSiNo

Igreja Baptista Portuguesa  514.484.3795
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

15 de Dezembro de 2009
1 euro = caD 1.555180

SeRviÇoS coNSUlaReS
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700        514-499-0968
Consulado Geralde Portugal 
montreal
2020 Université, 24º andar  514-499-0359
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa      1 (613) 729-0883

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687

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
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804
MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE St-Michel
7129 Boul. St-Michel                   514.725.2626
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour         514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

gUIA COmerCIAl NeCrOlOgIA

†

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

Silva, Langelier & Pereira
Modifi cation • nouvelle pub • 25 novembre 2009

31º aniversário do clube oriental
foi uma sala cheia de gente feliz que encontrei 

neste último sábado, numa noite fria a que nunca 
nos habituamos, mesmo após vários anos de presença 
neste “faial nórdico”.

Como por magia, tanta gente ale-
gre, fez-nos esquecer o frio. Fui 
recebido pelo presidente, Duarte 
Sousa, que passeava pela sala toda, 
informando-se e fazendo o possível 
para que tudo decorresse da melhor 
maneira.
Gostei de falar com o vice-presi-

dente – amigo de longa data –, Fernando Cláudio, 
que em poucas palavras falou-me deste clube, de que 
ele já é sócio há 29 anos, tendo sido 2 vezes v-p e 4 
outras secretário. Hoje, com à volta de 150 sócios, o 
Clube tem a marcha do Oriental, adultos e crianças, 
e a marcha de São João, que começa a ser ensaiada 3 
meses antes da data. Servem jantares todas a sextas-
feiras e um sábado sobre dois há uma festa.
De volta ao presidente, disse-me que entrou para o 

cargo só por três meses, e já lá vão 3 anos. A antiga 
direcção decidiu pôr o edifício à venda sem consultar 
os sócios, que vieram a saber quando houve uma pro-
posta próxima do montante pedido que, felizmente, 
foi rejeitada. Através destes 3 anos fez grandes reno-
vações no imóvel, que tem um valor de um milhão 
de dólares. Diz que a casa tem despesas certas todos 
os meses, para se pagar e tem que haver muito traba-

lho da parte da direcção, constituída por 5 mulheres e 
5 homens, sendo as mulheres que se ocupam mais da 
cozinha, aliás muito bem, pelo que foi confeccionado 
neste serão. 

Queria terminar agradecendo à Mimi, nossa colega 
de mesa, que nos fez sentir como membros da família 
e também da sua simpática e bonita mãe, a senho-
ra Hermina, que com 80 anos estava muito gira. O 
cônsul de Portugal subiu ao palco e foi curta a sua 
presença, contrariamente ao costume, eles que costu-
mam trazer uma mão cheia de folhas de “faladura”, 
que às vezes, sejamos honestos, aborrece. Este é ho-
mem de poucas palavras, mais conciso no que diz.

José de Sousa

COLABORE COm
O nOSSO JORnAL

o que é sentir fado na Quinta
Hoje em dia Fado, é Fado, mas não é Fado… 

A nova geração não conhece o que é senti-lo. 
Posso deduzir o que através de livros, internet, CDs, 
etc. Mas sentir o Fado é sentir a saudade do seu país, 
sentir o tempo antigo do nosso país, sentir as nossas 

lágrimas, é a tristeza dos nos-
sos antepassados.
Portugal, no princípio do sé-

culo XX, tinha cinco milhões 
de habitantes. Era um país 
essencialmente rural e pobre. 

Quarenta mil portugueses emigravam por ano. A taxa 
de analfabetismo rondava os 70%. A 5 de Outubro de 
1910 Portugal torna-se numa das primeiras repúbli-
cas da Europa. O novo regime mobiliza o país e apai-
xona a opinião pública. Escolas e educação, foram 
prioridade. A legislação consagra os novos direitos 
de liberdade e cidadania. Agravamento das tensões 
dentro da sociedade portuguesa está na origem da 
ditadura de Sidónio Pais, assassinado pouco tempo 
depois. 
Em Montreal é muito diferente. Sentir Fado é a sau-

dade do nosso país e da nossa cultura. O restaurante 
A Quinta, situado no 1851 rua Ontário Este – com o 
seu proprietário José Rebelo e a sua família – orga-
nizou à sua maneira uma tarde/noite de Fado bastan-
te diferente de todos os outros. Jordelina Benfeito, 

acompanhada por Luís Duarte e António Moniz, fez 
sentir esta saudade. Duarte Fróias, com as suas lindas 
canções, fez sentir outras saudades com a boa anima-
ção do DJ Fernando Vinagre. Ao findar podemos di-
zer que tudo foi muito bom, especialmente a comida 
e a boa atmosfera acolhedora que transcendia nesta 
linda sala, muito bem decorada. 
Parabéns a José Rebelo pelo excelente trabalho de 

divulgação da cultura e da gastronomia portuguesa.

João Leão 
Faleceu em Montreal, no dia 6 de Dezembro 
de 2009, com 64 anos de idade, João Leão, 
natural do Funchal, Madeira, esposo de 
Fátima Marques.
 
Deixa na dor a sua esposa; seu filho Daniel, 
suas filhas Passiana e Filipa, assim como 
restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | mEmORiA
1120 Jean-Talon este, montreal
514-277-7778  www.memoria.ca
Eduino martins

O funeral decorreu sexta-feira, 11 de Dezembro de 2009, após missa 
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado no Cemitério 
Le Repos St-François d’Assise.

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 Obrigado e Bem-hajam.

M E M O R A N D U M
1º ano de saudade

Eduardo fernandes
faleceu em 16 de Dezembro de 2008

Sua esposa Maria de Lurdes Fer-
nandes, filha Maria Augusta (Joa-
quim) e filho Amandio, seu neto Ke-
vin, restantes familiares e amigos 
recordam com profunda saudade 
este seu ente querido.
Renovam com gratidão as presen-
ças amigas na missa do 1º ano em 
sufrágio pela sua alma, que será 
celebrada no dia 16 de Dezembro 
de 2009, pelas 18h30, na Igreja de 
Santa Cruz, Montréal.

Agradecemos antecipadamente 
a todas as pessoas que se digna-
rem assistir a este acto religioso.
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4 pneus de inverno, 
Toyo Observe G02-Plus, 

205/70/15.
Usados 1 inverno.

514-571-1924

coSTURa
Compramos e vendemos máqui-
nas de costura domésticas. 

514-844-4351

AnúnCIOS A pARTIR De $9.00*
*A partir de $9.00 por semana. Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente. TODOS OS ANúNCIOS DEVEM SER PAGOS COM ANTECEDÊNCIA, Visa ou Mastercard - dinheiro, passar na redacção.

ClASSIfICADOS

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 
procura instalador de “pavé-uni”, 
com um mínimo de 5 anos de ex-
periência. Também procuramos 
jornaleiro com 3 anos de experi-
ência. Salário conforme qualifica-
ções.     muitas regalias. 

514-325-7729 

aRReNDa-Se
Grande 4 ½ em St-Léonard, pró-
ximo do autocarro 141. Estaciona-
mento privado. 514-728-6831

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas 

sem voodoo.
Rosa 514 278.3956

viDeNTe

Residência Adisson, para idosos 
portugueses. Quartos disponíveis. 

Contacte Sónia
450-444-8859

ReSiDÊNcia

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

514-374-2395

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

falo
Português

CAnTInHO DA pOeSIA

PROBLEmAS
COm O COmPUTADOR

No seu dia-a-dia profissional e 
pessoal, tem sido prejudicado ao 
nível de problemas computador? 
Se a resposta for afirmativa, pos-
so encontrar a solução ideal para 
as suas necessidades e resolu-
ção de todo o tipo de problemas.

514-299-2966
DEPOiS DAS 18H

SeRviÇoS

veNDe-Se

Operador de máquina de 
costura, com experiência. 

Bom salário. 514-387-8447 ou 
apresentar-se no 9090 Av. Du 

Parc #304, em montreal.

pUBlicaDo ToDaS aS
QUaRTaS-feiRaS

leia e DivUlGe

Serviços de Contabilidade

Manuel Pinto
514-994-3035

Declarações de impostos
comerciais e pessoais

Contabilidade e escritura de livros

Declaração de TPs / TVQ

Preparação de salários

Conselhos fi scais

SERRA CONSULTING INC • MANUEL PINTO • 514-994-3035
1ST AD: 1/4 PAGE BW • 4,91IN W X 6,50 IN H • DECEMBER 9, 2009
FOLLOWING 4 ADS: 1/8 P BW • 3,22IN W X 5,00 IN H• DECEMBER 16 & 23, 2009; JANUARY 6 & 13 2010
© A VOZ DE PORTUGAL • 514-284-1813
 THIS PROOF: 1/4 PAGE

Condutor com carta de condução 
classe 3. 514-845-0164
Padeiro e ajudante padeiro com 
experiência, para trabalho de noi-
te. Tempo parcial. 514-844-2169

COLABORE COm O nOSSO JORnAL

5 plex de luxo, 2 x 51/2 + 
3 x 41/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem 
terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

ROSEMONT

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

Bom duplex todo renovado

José Montez

Esc.:514-374-9250
514 254-0216
514 254-6139

Natal
Vinte e cinco de dezembro

Comemorasse o natal!
Isso porque é o nascimento de Jesus!

O salvador do mundo!
E, portanto não existe data igual...

Jesus, o divino mestre cheio de amor e carinho,
Nascido numa manjedoura,

Abençoa os pobres e pequeninos.

Jesus o iluminado filho de Deus!
Veio aqui na terra...

...para nos deixar um legado!
Que é o Santo Evangelho!
E perdoar nossos pecados!

E ainda deixou escrito
Que no céu ele é nosso advogado!

Portanto queridos irmãos
Vamos seguir a Jesus!

Pois ele é o único meio...
Que para o céu nos conduz.

No seu eterno legado...
...ainda falou assim dizendo:

Ninguém vai ao pai senão por mim! 
Vivaldo Terres

Gripe a vitima
mais sete pessoas
A gripe A vitimou em Portugal mais sete pessoas, 

das quais seis apresentavam factores de risco. O 
balanço desta segunda-feira do Ministério da Saúde 
eleva para 44 os casos mortais relacionados com o 
vírus H1N1, registados em Portugal desde 26 de Se-
tembro. Das sete vítimas, cinco eram homens e duas 
mulheres. Cinco mortes registaram-se no Norte do 
país, enquanto um ocorreu na região Centro e última 
na zona da Grande Lisboa.  O Ministério da Saúde só 
esta segunda actualizou a tabela de óbitos por gripe 
A, mas os casos mortais foram registados entre 25 
de Novembro e 13 de Dezembro. As vítimas tinham 
idades compreendidas entre os 38 e os 44 anos. 

CLUBE ORiEnTAL
Precisa de pessoal para 

servir à mesa no dia 31 de 
Dezembro; 4 das 18h00 às 

22h00; 2 das 18h00 às 02h30. 
Duarte Sousa

Tel.: 438-321-0046

Senhora para limpeza de casa, 3 
vezes/semana. Falar Francês ou 
Inglês. 

514-270-8105
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pAlAvRAS CRUzADAS

AneDOTAS

HORiZOnTAiS: 1. Ama-seca (Brasil). Bancos de areia. 2. Vão do moi-
nho onde gira o rodízio da água (prov.). 3. Fechar (as asas) para des-
cer mais rapidamente. Instituto Camões (abrev.). 4. Velhaco. Nome 
próprio feminino. 5. Mau cheiro. Quadrúpede do Malabar. 6. Formei 
rima. Vinho obtido pela destilação dos cachos de palmeira. 7. Relativo 
à fauce. Virtude. 8. Grande porção. Apreciou o merecimento de. 9. 
Sufixo de agente ou profissão. Apresenta (razões). 10. Dar forma de 
maçaroca a. 11. Tratado com cuidado. Embaraçado.
VERTiCAiS: 1. Desejar. Devorador. 2. Actínio (s.q.). Acicular. 3. Ator-
mentar alguém arrancando-lhe o cabelo, as barbas ou as sobrance-
lhas. Outra coisa (ant.). 4. Melodia. A minha pessoa. Levanta. 5. Co-
zimento de milho em leite com açúcar (Brasil). Anno Domini (abrev.). 
6. Tecido entrançado de seda, lã ou algodão. Avarento. 7. Quatro em 
numeração romana. Ocelado. 8. Monarca. O espaço aéreo. Espécie 
de rã. 9. A tua pessoa. Dar feição árabe a. 10. Género de mamíferos 
insectívoros, a que pertence o ouriço. Mulher acusada de um crime. 
11. Grande saco. Agastamento.

Joãozinho e Luisinho conversam na hora do recreio. - Meu pai é tão 
alto - diz Luisinho, contando vantagem. - Mas tão alto que um dia ele 
levantou os braços e encostou a mão nas nuvens. - Quando ele en-
costou sentiu algo macio? - Perguntou Joãozinho sem querer ficar por 
baixo. - Exactamente. - Pois era o saco do meu pai!

Joãozinho está brigando na rua, com um menino que deveria ter a 
metade da sua idade. Um senhor que passava por eles se aproxima e 
os separa. - Você não tem vergonha? - Diz ele se dirigindo ao Joãozi-
nho. - Bater num menino bem menor do que você? Seu covarde!! 
- O senhor queria o quê? 
- Respondeu ele. 
- Que eu ficasse esperando ele crescer? 

JAnTAR DO SóCIO nA CASA DOS AçOReS

No sábado transacto, a Casa dos Açores do Que-
bec (Caçorbec), este num dos seus melhores se-

rões festivos, por mor do jantar-dançante que reali-
zou para a sua massa associativa.
Muita gente compareceu, como era óbvio, e, certa-

meente, não terá ficado desiludida com o ambiente 

geral do agradável serão, preenchido com excelente 
comida e boa música.
Mark Cabral, do DJ MC Sounds, manteve os convi-

vas bem animados, proporcionando uma noite assaz 
alegre.
De facto, já cheirava ao Natal, por tudo o que de 

bom nos tem para oferecer, especialmente os que têm 
família. amigos e o sorriso de um estranho! 
Damião Sousa, presidente desta colectividade, foi o 

grande ausente, em virtude da pneumonia que o tem 
retido em casa e que, conforme nos informou a espo-
sa, Maria de Jesus, se tem mostrado difícil de curar.
Evidentemente que sentimos a sua falta e o entu-

siasmo com que sempre imprime às actividades da 
Caçorbec. Na sua ausência, foi a Alice Macedo, te-
soureira, que presidiu ao evento, naquilo que para tal 
foi chamada a fazer, inclusivé algumas palavras de 
saudação.

com o calor da amizade,
já cheirou ao Natal

“Reviver”...
A propósito do que recentemente escrevemos sobre 

a incerteza de este encontro para idosos continuar a 
realizar-se a partir de 2010, apraz-nos registar que, 
falando acerca deste tópico com o futuro presidente 
da Caçorbec, Benjamin Moniz, que dignou-se estar 
presente a esta festa, assegurou-nos ele que a sua 
administração não prevê quaisquer dificuldades que 
porventura possam obstar à continuação do mesmo e 
da responsabilidade do Damião Sousa.
É óptimo, e, assim, os utentes afectados já pode-

rão enfrentar com mais descanso a chegada do novo 
ano.

Saudamos a Direcção da Caçorbec e seus associa-
dos por ocasião das festas que se aproximam, com 
votos de rápida recuperação para o seu dedicado pre-
sidente, quase a findar o seu actual mandato.
A todos/as, Boas Festas e Feliz Ano Novo, na paz e 

na graça do Menino que está para nascer.
António Vallacorba
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SOlUçãO
SOLUÇÃO CRUZADAS:

187264953
439785612
526931847
913628475

254813769
371596284

842357196
698472531

765149328
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1
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2
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5

4
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FOTO DA SeMAnA

HORiZOnTAiS: 1. Babá, Sirtes. 2. Carca-
veira. 3. Siar, IC. 4. Macanjo, Ana. 5. Aca, 
Jacará. 6. Rimei, Uraca. 7. Faucal, Bem. 8. 
Ror, Avaliou. 9. Or, Aduz. 10. Amaçarocar, 
11. Zelado, Aréu.
VERTiCAiS: 1. Amar, Roaz. 2. Ac, Acifor-
me. 3. Bascamar, Al. 4. Ária, Eu, Iça. 5. 
Canjica, AD. 6. Sarja, Avaro. 7. IV, Oculado. 
8. Rei, Ar, Luca. 9. Ti, Arabizar. 10. Eriná-
ceo, Ré. 11. Saca, Amuo.

o bombo
O jornalismo de sensação insiste em não traçar 

a linha de separação entre a vida privada e a 
vida profissional de um actor público. E como vul-
gares mariolas que roubam as cavilhas de sustenta-
ção duma qualquer estátua para fazerem uns cobres 
no ferro-velho da esquina, empreendem um rito que 
começa a tornar-se clássico, fazendo-a cair da base 
em que se encontram. Esta forma de apear imagens 
até então veneradas, fazendo realçar 
a sua natural fragilidade, é um prazer 
que alguns jornalistas de grandes e 
pequenos periódicos foram resgatar à 
mitologia grega.
Sucedendo-se em cascata, as infor-

mações trazidas ao conhecimento do 
leitor ou auditor de noticiários tele-
visivos, acabam por, — sem saciar 
a morbidez pública, — alimentar o 
caudal da avidez que de boca escan-
carada absorve insaciável quanto saia 
da torneira dos escândalos.
Talvez cansados dos assuntos da hora, que nada de 

novo trazem aos compradores de jornais, esgotadas 
que estão as repetitivas notícias do Afeganistão, Ira-
que, Irão, Paquistão, Coreia, Palestina ou qualquer 
outro dos pontos quentes do globo, o jornalismo 
adopta o sensacionalismo para fazer funcionar as ro-
tativas e os serviços noticiários em sessões contínu-
as.
De quando em quando, pretendem mostrar uma pre-

ocupação ecológica, moda muito actual— quase o 
desporto nacional de milhares de parasitas em todo 
o mundo, a quem pagam transporte e estadia para se 
manifestarem, por vezes com grande violência, no 
exterior das cimeiras mundiais, — e vão descrevendo 
as magnas reuniões em que comparecem os grandes 
do universo a fazerem discursos para inglês ver. Por 
outro, dada a pouca aceitação que o assunto desper-
ta, — à parte uma certa revolta— desdenham mesmo 
as tais manifestações orquestradas e financiadas por 
interesses ocultos, por não conseguirem cativar o in-

teresse público.
Que fica então?
Uma qualquer figura pública que lhes caia na mira e 

proporcione a mínima ocasião de fazerem funcionar 
a máquina de lavar boatos ou revelações, situações 
de vidas privadas que não devem interessar ninguém. 
Porém, tudo serve, desde que atraia a atenção dos 
magarefes e promova a venda de papel. Criam assim 

o bombo da populaça. 
É o que está acontecendo com Tiger 

Woods.
De todos os lados e quase todos os 

dias desde há algum tempo já, uma 
nova “notícia” vem acrescentar-se no 
rol do romance sabão em que trans-
formaram a vida do célebre e multi-
milionário golfista que, através do seu 
site web, diz que “após muita refle-
xão” decidiu “fazer uma pausa por 
tempo indeterminado no golfe profis-
sional”.

O que é que pode interessar tanto o comum dos 
mortais neste caso? Que o indivíduo tenha duas ou 
mais amantes, em que é que o cidadão encontrará 
razão de desperdiçar o seu tempo na leitura dessas 
mexeriquices?
Será tempo de dizer-se que “entre marido e mulher, 

ninguém meta o repórter”. Porque toda a gente, in-
cluindo desportistas e mesmo titulares de altos car-
gos políticos, tem direito à sua privacidade.
E o assunto já está ultrapassando a mais elementar 

noção de decência, com o exagero demonstrado por 
esta operação mediática quase sem precedentes.
Vêm juntar-se agora as grandes multinacionais que 

utilizam a imagem de Tiger na promoção dos seus 
produtos, retirando-lhe a publicidade. Obtusos mora-
listas seguindo os passos dos ventríloquos acusado-
res do “bombo”.
Não haverá assuntos de maior relevância que pos-

sam ocupar toda essa gente?
Raul Mesquita

feliz aniversário
Cidalia
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O Natal traz consigo 
a ideia de conví-

vio, amor e solidarie-
dade e no Jornal A Voz 
de Portugal, o Natal 
não é diferente. No 
passado dia 13 de De-
zembro 2009 realizou-
se, no restaurante Casa 
Minhota, mais um 
convívio comemorati-
vo da época Natalícia, 
para não deixar cair no 
esquecimento a impor-

tância de conceitos como fraternidade, amizade e, 
como não poderia deixar de ser, amor e paz.
O objectivo deste convívio é de fomentar aquilo a 

que chamaria “intergeracionalidade” ou seja uma 
tradução livre do peso 
das interacções sociais 
entre indivíduos de ge-
rações distintas. Não é 
apenas o convívio social 
entre pessoas de dife-
rentes idades, mas sim a 
relação de convívio har-

monioso que visa compreender os limites e as neces-
sidades de cada geração, bem como as diferenças que 
elas comportam, através do respeito ao indivíduo e 

não apenas às suas características de idade. E neste 
caso, o relacionamento entre pessoas de diferentes 
gerações é mais do que benéfico, é fundamental. 
Nesse convívio houve justamente essa mistura de 

diferentes gerações, con-
ceitos e culturas que são 
bem evidentes daquilo que 
se pode fazer quando se 
quer chegar a um objectivo 
específico; o de levar in-
formação junto de todos. 
As comemorações tive-

ram o seu início pelas 13H 
com um cocktail convívio 

entre todos e o Sr. Eduíno 
Martins, proprietário do 
jornal, após as palavras de 
boas-vindas, sublinhou a 
importância de promover 
iniciativas que procurem o 
encontro entre as pessoas e 
dêem de uma certa forma 
uma valorização cultural, 
obedecendo a um dos pa-
râmetros da sua visão da 
função do jornal.
Um dos momentos deste convívio teve a ver com 

uma sentida homenagem, a um colaborador que há 
25 anos contribui para o sucesso deste jornal, ou seja 
o Sr. António Vallacorba, recebendo uma placa co-
memorativa para o efeito. Após este momento de re-
conhecimento, foi apresentada uma nova ideia que se 
vislumbra uma faceta muito interessante que breve-
mente poderá aparecer neste jornal.
Concluído este momento singular e, a pedido dos 

presentes, foi interpretado “à capela” (ou seja só com 
a voz sem ajuda de qualquer instrumento) por um dos 
convivas, um fado que muito agradou a todos. Como 
a tarde já ia bastante avançada e a neve já se fazia 
notar na rua, as cerimónias encerraram a promessa de 
outros convívios e os desejos de Festas Felizes.

Texto de Diamantino De Sousa 
Fotos de Antero Branco e 
Emma Martins Medina

COmUNIDADe

festa de Natal de a voz de portugal
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BReveS

zOnA nORTe zOnA CenTRO

III DIvISãO pORTUGUeSA

SÉRiE A SÉRiE B SÉRiE C

SÉRiE D SÉRiE E SÉRiE f

SÉRiE G - AÇORES

zOnA SUl
1-moreirense 28
2-Vizela 21
3-gondomar 21
4-Tirsense 18
5-Vianense 17
6-ribeirão 16
7-Sp. espinho            16
8-Padroense 16
9-lordelo 15
10-Vieira 14
11-lousada 12
12-lourosa 12
13-merelinense 11
14-Paredes 9
15-Boavista 9
16-Valdevez 8 

SÉRiE G - mADEiRA
1-Caniçal 22
2-r. Brava                                   22
3-Portosantense 19
4-Andorinha 18
5-Cf União                                      16
6-C. lobos                                       16
7-e. Calheta                                       13
8-machico 12
9-1º maio                                            12
10-C. Canicense                                             10
11-Porto Cruz                                              3
12-Porto moniz                                     3 

1-madalena 25
2-Boavista S. mateus                            24
3-Angrense 20
4-Santiago 19
5-Capelense 17
6-lusitânia 15
7-U. micaelense                          11
8-rabo Peixe                           9
9-flamengos 6
10-Barreiro 3 

1-juv. évora  24
2-Pescadores 23
3-farense 19
4-Beira-mar mg        16
5-C. Piedade                    15
6-esp. lagos                 15
7-Quarteirense 13
8-moura 11
9-fabril 10
10-lus. évora                   9
11-Castrense 7
12-U. montemor            3

1-Casa Pia                   26
2-Torreense  21
3-Alcochetense 20
4-Sintrense 16
5-Tojal  16
6-1º Dezembro           15
7-Peniche 15
8-Oeiras  13
9-Caldas 9
10-Portomosense  8 
11-O. moscavide          5
12-gavionenses 3 

1-Sourense 24
2-Anadia 20
3-Pombal 20
4-gândara 16
5-Tocha 16
6-f. Algodres                 15
7-mangualde 14
8-BC Branco               12
9-V. mocidade            11
10-Penamacorense 9
11-Alcains 3 
12-Nelas 3

1-S. joão Ver                  19
2-Coimbrões 17
3-O. Douro                    17
4-fiães 16
5-Cinfães 16
6-Avanca 15
7-Candal 15
8-Cesarense 12
9-P. Castelo                  11
10-milheiroense 9
11-mêda 9
12-Sanjoanense 6 

1-Vila meã                     24
2-fafe 20
3-Amarante 17
4-AD Oliveirense       16
5-joane 14
6-T. moncorvo             13
7-rebordosa 12
8-leça 12
9-famalicão 12
10-Serzedelo 10
11-Infesta 8
12-Pedrouços 3 

1-m. fonte                   23
2-montalegre 22
3-mirandela 20
4-m. Cavaleiros 19
5-Bragança 18
6-limianos 16
7-Valenciano 11
8-marinhas 10
9-Amares 10
10-fão 8
11-Santa maria             7
12-morais 7 

1-Tourizense 24
2-Tondela 23
3-esmoriz 20
4-Operário 18
5-Arouca 18
6-Pampilhosa 16
7-monsanto 16
8-União Serra             15
9-mafra 15
10-Praiense 13
11-Sertanense 12
12-eléctrico 12
13-marinhense 12
14-Ac. Viseu                11
15-O.Bairro 7
16-V.Pico 5 

1-U. madeira                24
2-Atlético 23
3-e. Amadora                 22
4-Pinhalnovense 19
5-Camacha 18
6-Oriental 18
7-lagoa 17
8-Pontassolense 17
9-real massamá      15
10-louletano 15
11-Atl. reguengos 14
12-Odivelas 12
13-marítimo B        11
14-Aljustrelense 9
15-Igreja Nova         9
16-Santana 3 

1-Sp. Braga                            30 
2-Benfica 30 
3-fC Porto                                  29 
4-Nacional 21 
5-rio Ave                                               19 
6-marítimo 19 
7-Sporting 18 
8-U. leiria                            17 

9-V. guimarães                      16 
10-Naval 15 
11-P. ferreira                           14 
12-Académica 13 
13-Belenenses 10 
14-leixões 10 
15-Olhanense 9 
16-V. Setúbal                              8 

1ª lIGA - lIGA SAGReS

lIGA De HOnRA - lIGA vITAlIS
                        P  j  V  e  D
1-S. Clara      24 13 6 6 1
2-Beira-mar     23 13 7 2 4
3-Portimonense  22 13 6 4 3
4-feirense      21 13 6 3 4
5-estoril       19 13 4 7 2
6-Trofense     18 13 5 3 5
7-fátima      17 12 4 5 3
8-Chaves      17 13 4 5 4

                        P  j  V  e  D
9-Aves             17 13 3  8  2
10-gil Vicente      16 13  4  4  5
11-Oliveirense      16 12  4  4  4
12-Sp. Covilhã       15  13  4   3  6
13-Varzim           13 13  2  7  4
14-Penafiel          12 13  2  6  5
15-freamunde      11 13  2  5  6
16-Carregado    10 13 2 4 7  

pRóxIMA JORnADA

Sexta-feira (18 Dez) 
P. ferreira-Sp. Braga 15:15 
Sábado (19 Dez) 
V. guimarães-rio Ave 14:15 
Naval-Sporting 16:15 
Domingo (20 Dez) 
V. Setúbal-marítimo 11:00  
U. leiria-Belenenses 11:00  
Nacional-Académica 11:00  
Benfica-fC Porto          15:15 
Segunda-feira (21 Dez) 
leixões-Olhanense 15:15 

II DIvISãO pORTUGUeSA

TACA De pORTUGAl

lIGA DOS CAMpeõeS

fC Porto 0-1 Chelsea
A. madrid 0-3 fC Porto

UeFA eUROpA leAGUe

Sporting 1-1 Ventspils 
 Bremen 4-1 Nacional 

BATe 1-2 Benfica 

H. Berlin  16/12  Sporting
Nacional  16/12  Austria W.
Benfica  17/12  AeK Athens

ReSUlTADOS

Sexta-feira (11 Dez) 
P. ferreira-Nacional               2-1 
Sábado (12 Dez) 
Sporting-U. leiria                  0-1 
Olhanense-Benfica 2-2 
Domingo (13 Dez) 
Académica-leixões 2-0 
marítimo-rio Ave                       0-1 
Sp. Braga-Naval                      0-0 
fC Porto-V. Setúbal                   2-0 
Segunda-feira (14 Dez) 
Belenenses-V. guimarães 0-1 

www.desmarais-robitaille.com
Montréal   

514 845-3194

Um presépio para o Natal...
Uma verdadeira oferta!

BASqUETEBOL
O Benfica ganhou Guima-
rães ao Vitória, por 82-80, 
na 6ª jornada e voltou à 
liderança da Liga. Ao lado 
do Benfica também só com 
vitórias está a Ovarense. O 
terceiro classificado da pro-
va é o FC Porto.

DEfESA mEXER JÁ
ESTÁ EmPORTUGAL
Mexer, 24 anos, chegou do-
mingo a Portugal para assi-
nar contrato com o Sporting. 
O defesa central moçambi-
cano, do Desportivo de Ma-
puto, classificou-se como 
sendo polivalente: “Posso 
jogar na zona central da 
defesa e também no meio-
campo.” O defesa chegou 
acompanhado por Zainadi-
ne Júnior, que, disse, está 
em Portugal para fazer tes-
tes. Mexer deve rodar nou-
tro clube antes de ingressar 
no plantel leonino.

inTER EmPATA mAS
DiSTAnCiA-SE nA TABELA
O Inter cedeu um empate 
no terreno da Atalanta (1-1), 
mas ainda assim conseguiu 
distanciar-se da concorrência, 
uma vez que Milan e Juventus 
perderam os seus respectivos 
jogos referentes à 16ª jornada 
da liga italiana. A igualdade em 
Bergamo coloca o Inter mais 
só no topo da classificação 
da Série A, com 36 pontos, 
mais cinco do que o Milan e 
seis do que a Juventus. No 
terreno da Atalanta, a equipa 
de José Mourinho começou 
a vencer depois de um golo 
do avançado argentino Diego 
Milito, aos 15 minutos. Só que 
a formação forasteira não teve 
arte para segurar a vantagem 
e acabou por ceder o empate 
já na ponta final da partida, aos 
81 m, tendo o golo dos da casa 
sido apontado por Tiribocchi. 
Bem pior esteve o Milan. Per-
deu perante os seus adeptos 
com o Palermo, por 2-0, e 
terminou um série de cinco 
jogos consecutivos a vencer 
no campeonato italiano. O ex-
benfiquista Miccoli e Bresciano 
marcaram os tentos dos sicilia-
nos. Já a “Juve” perdeu, no 
sábado, com o Bari, por 3-1.

BASqUETEBOL
Os Utah Jazz venceram em 
Salt Lake City os Lakers (102-
94) e acabaram com uma sé-
rie de 11 vitórias consecutivas 
dos californianos. Kobe Bryant 
esteve abaixo do normal e 
voltou a jogar com um dedo 
fracturado. Quem mais se 
destacou na partida foi Deron 
Williams, dos Jazz, que fez 21 
pontos e 11 assistências, ten-
do sido considerado o melhor 
em campo.

ATLETiSmO PORTUGAL
VEnCE TíTULO EUROPEU
A selecção feminina portugue-
sa de corta-mato revalidou on-
tem, em Dublin, Rep. Irlanda, 
o título europeu, totalizando 
25 pontos, menos 26 do que 
a segunda classificada, a Grã-
Bretanha. Portugal sagrou-se 
campeão europeu pela séti-
ma vez e Jéssica Augusto foi 
a sua melhor classificada (4ª). 
A britânica Hayley Yelling ven-
ceu a prova. Em masculinos, 
Portugal ficou no quinto posto. 
O espanhol Alemayehu Beza-
beth ganhou a corrida.

Sporting  vs   mafra
Aliados lordelo  vs   Naval
Nacional  vs   P. ferreira

Camacha  vs   Pinhalnovense

Oliveirense vs fC Porto 2010-01-06

rio Ave  vs   V. guimarães
freamunde  vs   Sp. Braga

Belenenses  vs   fC Porto/Oliveirense
Chaves  vs   Beira-mar

OITAvOS-De-FInAl - 2010-01-20

Águias só bateram
fc porto uma vez na nova luz
Um golo do francês Laurent Robert, 

no clássico disputado em Feverei-
ro de 2006, deu a única vitória ao Ben-
fica nos seis jogos disputados frente ao 
FC Porto, no novo Estádio da Luz, em 
Lisboa. 
Metade dos confrontos entre os rivais 

no novo palco dos encarnados resultou 
em empates (três), enquanto o FC Porto 
venceu por duas vezes, ambas por 1-0. 
Curiosamente, em seis partidas no 

novo Estádio da Luz nunca nenhuma 
das equipas conseguiu mais do que um 
golo, mas também nunca houve um 
jogo sem golos. 
Em 2004/05, mesmo quando o Benfica 

ganhou pela última vez o Campeonato, 
os dragões levaram a melhor, com um 
golo do sul-africano Benny McCarthy, 
marcado logo aos 10 minutos. 
O FC Porto repetiu a vitória tangen-

cial, em 2007/08, quando acabou por 
conquistar o tricampeonato, então com 
uma arrancada fulgurante de Ricardo 
Quaresma, nos últimos minutos da pri-
meira parte. Além do triunfo selado por 

Robert, na estreia do francês a marcar 
pelos encarnados no Campeonato, o 
Benfica não foi além de três empates, 
sempre a uma bola. 
No primeiro clássico na nova Luz, 

em Fevereiro de 2004, Costinha, aos 
30 minutos, deu avanço aos portistas e 
Simão, aos 50, empatou para os encar-
nados. Em Abril de 2007, a vantagem 
obtida pelo FC Porto com um cabecea-
mento de Pepe foi anulada com um golo 
na própria baliza de Lucho Gonzalez, a 
nove minutos do fim. O argentino, en-
tretanto transferido para o Olympique 
de Marselha, voltou a marcar no reduto 
encarnado, na última época, desta vez 
na baliza do Benfica, aos 10 minutos, 
mas o paraguaio Cardozo, actual me-
lhor marcador da Liga, repôs a igualda-
de. Em 540 minutos de futebol o Benfi-
ca só esteve em vantagem no marcador 
em 50 minutos, no único jogo que ven-
ceu, enquanto o FC Porto leva 182 mi-
nutos na frente do marcador, sendo que 
em todos os empates a uma bola (três) 
os dragões marcaram primeiro.

Desperta o dragão
Uma vitória fácil do FC Porto (2-0) 

frente ao último classificado do 
campeonato, o V. Setúbal, deixou as 
posições cimeiras da tabela mais “em-
brulhadinhas” e 
tudo na véspera 
de um clássico. 
Agora, os dragões 
estão a morder 
os calcanhares 
do Benfica e do 
Sp. Braga e tudo 
aconteceu num 
curto espaço de 
tempo.
De facto, o FC 

Porto está trans-
figurado em rela-
ção à equipa que 
iniciou a Liga. 
Acordou, e ago-
ra os adversários 
que se cuidem. 
A começar pelo 
Benfica que rece-
be o campeão nacional na próxima ron-
da. O jogo promete... e muito. Simples. 
A partida escreve-se em poucas linhas, 
tal foi a superioridade dos azuis e bran-

cos. Os golos do FC Porto foram mar-
cados ainda na primeira parte, por Fa-
rías, aos 22m, e Varela, passados dois 
minutos. Depois, os portistas geriram o 

resultado, a seu bel-prazer, pois os sa-
dinos não existiram. Esta foi a terceira 
vitória consecutiva da equipa de Jesu-
aldo Ferreira no campeonato.
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