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Maria de Medeiros:
Sextett uma comédia erótica?
Maria de Medeiros está de passa-

gem entre nós enquadrada não só 

nas actividades do festival de Montréal 
em luz, bem como também na home-

nagem da “Cinémathèque Québécoi-
se” ao trabalho da actriz, realizadora e 

também no seu mais recente trabalho 
teatral a peça “Sextett” que estará em 

exibição até ao próximo dia 6 de Fe-
vereiro no “Espace GO” no Boulevard 
St-Laurent e que merece francamente 
ser vista.
Actriz de múltiplos talentos, Maria 

de Medeiros, filha do bem conhecido 
maestro  António Victorino d’Almeida, 
já foi a musa inspiradora de numerosos 
realizadores e directores cinematográ-
ficos do mundo inteiro, começando por 
João Cesar Monteiro que lhe ofereceu, 
em 1984, o seu primeiro papel em Sil-
vestre, onde revela nessa época a sua 
jovem beleza, sem esquecer o famoso 
“Pulp Fiction” do realizador Quentin 
Tarantino. 
Para ser franco, quando tomei conhe-

cimento do contexto da peça esperava 
ver uma história algo crua, já que se 

como estamos 
de saúde neste 
novo ano?
“Ano novo, vida nova”, eis uma ex-

pressão bastante comum na boca e 
escrita de muita gente, sempre que 
se chega ao novo ano.
Todavia, prefiro a afirmação que 

os cantares do nosso povo indi-
cam, quando muito bem entoam: O 
ano novo/, bom ou mau, ninguém o 
adivinha/. É como o ovo/, pode ser 
galo, pode ser galinha.
Com tal ideia no pensamento, eis-

me de regresso ao vosso convívio, 
não para viver uma vida nova, mas 
para dar seguimento àquela vida que 
tenho tido desde que nasci e que se 
vem sentido ameaçada desde há al-
gum tempo a esta parte por esta do-
ença estranha à minha vontade.
Sinto-me melhor que anteriormen-

te, graças a Deus; porém, fica fre-
quentemente a dúvida sempre que se 
me deparam dias menos bons. E en-
tão questiono-me, procuro encontrar 
respostas para muitas das minhas in-
certezas e apreensões.
Sobretudo, desanina-me enorme-

mente quando encontro qualquer 
outra pessoa atingida pelo cancro. 
Poderá parecer mentira, mas prefe-
ria ser só eu a tê-la. Não me consola 
o facto de saber que outros a têm.
Há semanas, um cavalheiro aproxi-

mou-se de mim depois da missa na 
Igreja Santa Cruz, para me entregar 
uma carta com uma mensagem de 
solidariedade e cujas palavras de fé, 
esperança e coragem muito me têm 
ajudado a enfrentar o meu destino.
Nunca desconfiei que algo de anor-

mal estivesse a desenrolar-se com 
ele, ao ponto de me revelar lhe terem 

Haiti precisa de si…
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NOvIDADEs DO ClUbE ORIENTAl 
O Clube Oriental Português de Montreal informa que tem um site web. 
A partir de agora podem informar-se das actividades e serviços do 
Clube Oriental na sua casa ou escritório.
O endereço é : WWW.COPM.CA
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ESPECiAL DA SEMAnA 
Partida a 18 de Julho -  Regresso 20 de Agosto 

Lisboa/Porto $1319.00
 (tx e OPC incluídas)

Venha connosco a Punta Cana na
companhia de Lucas e Mateus
 PARTiDA 11 DE ABRiL UMA SEMAnA

Compare os nossos preços de Verão
Ao seu serviço: Paula Daniela Azevedo 

           Teresa Gaipo

licença do québec

Clinique d’optométrie Luso
4 février 2009; nouveau format: 10 juin 2009

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Manual prático para pais
Todos os pais que se prezam querem fazer o melhor 

pelos seus filhos. O problema é que muitas vezes 
as circunstâncias da vida baralham-nos as prioridades. 
Num mundo em que o tempo parece nunca sobrar, es-
colher o que realmente importa na educação dos filhos 
pode tornar-se complicado.
Para facilitar essa tarefa, a autora britânica, Roni Jay, 

condensou no livro “Pai, Quero Ser Feliz” – ideias im-
portantes e conselhos práticos sobre como contribuir 
para uma criança crescer feliz, sem deixar de cumprir 
o papel de educadores que pode fazer pelos seus fi-
lhos para que eles se tornem adultos o mais felizes 
possível. É também um guia para que a vida familiar 
seja simplificada, ao ajudar muitos pais, sem tempo, 
a identificarem o que realmente importa na educação 
dos filhos.
Desde logo é preciso incutir-lhes auto confiança, es-

tabelecendo fronteiras não alternativas. É fundamental 
que as regras não mudem. Uma criança em plena birra 
está a testar os limites, não por querer que os pais re-
cuem, mas para verificar que esses limites se mantêm 
no lugar. O facto de estarem lá é para ela “a única coisa 
sólida no mundo em mudança”, razão pela qual a auto-
ra desaconselha cedências. “Os pais que querem mes-
mo dizer ‘não’ quando dizem ‘não’ têm, de facto, fi-
lhos que não forçam os limites”, afirma Jay. Mas antes 
de negar qualquer coisa, deve fazer-se uma previsão 
rápida do desfecho provável. Se isso não for possível, 
o melhor é ganhar tempo dizendo: “Tenho de pensar 
nisso” ou “dá-me um minuto”. Esta estratégia permite 
não apenas evitar recuos caso se tenha dito não, como 
também dá tempo para pensar sobre as condições 
acordadas antes do aval. Para motivar crianças a mu-
darem de comportamento, os pais devem recompensar 

1265 - Realiza-se a primeira reunião do Parlamento inglês.
1503 - Em Espanha, é constituída a Casa de Contratación para regular 
o comércio da América.
1796 - D. Maria I cria a Real Biblioteca Pública da Corte, embrião da 
Biblioteca Nacional. 
1841 - A China cede Hong Kong ao Reino Unido.
1848 - Viana do Castelo passa a cidade.
1872 - É apresentada a primeira proposta de reforma do ensino por-
tuguês que impõe a obrigatoriedade da instrução primária a crianças 
de ambos os sexos.
1919 - Realizam-se manifestações de apoio à República, em Lisboa, 
em reacção à tentativa de golpe de Paiva Couceiro. 
1941 - Franklin D. Roosevelt toma posse da Presidência dos EUA, 
pela terceira vez.
1942 - Realiza-se a Conferência de Wannsee, em Berlim, onde é es-
tabelecido o projecto nazi de extermínio dos cerca de 11 milhões de 
judeus da Europa. 
1944 - II Guerra Mundial. O exército norte-americano chega à linha 
do Rapido, Itália.
1945 - II Guerra Mundial. O primeiro exército francês ataca as forças 
alemãs, nos Vosges, libertando a região de Colmar.
1958 - A URSS ameaça a Grécia com sanções económicas, se permi-
tir a instalação de mísseis da NATO no território.
1960 - Pela primeira vez, um memorando do Estado-Maior General 
das Forças Armadas admite a possibilidade de guerra, nos territórios 
africanos sob administração portuguesa.
1961 - John F.Kennedy toma posse como presidente dos EUA.
1963 - João XXIII canoniza Vicente de Paulo.
1969 - Tomada de posse de Richard Nixon como presidente dos 
EUA.
1973 - Amílcar Cabral, dirigente e fundador do PAIGC, é assassinado 
em Conacri, numa acção planeada pela PIDE-DGS.
1975 - Assinatura do acordo entre a UDT e a Fretilin, em Timor, para a 
independência do território, repudiando a integração na Indonésia.
1977 - A bandeira basca volta a ser hasteada no território espanhol, 
depois de 40 anos de proibição.
1980 - O presidente dos EUA James Carter apela ao boicote aos Jo-
gos Olímpicos de Moscovo, em resposta à invasão do Afeganistão 
pelas forças soviéticas.
1981 - Libertação dos 52 reféns norte-americanos, detidos no Irão no 
final de 1979. Ronald Reagan toma posse como presidente dos EUA.
1983 - Morre o futebolista brasileiro Manuel Francisco dos Santos Gar-
rincha, 50 anos.
1985 - Israel inicia o processo de retirada do Líbano.
1986 - O major-general Justin Lekhanya, favorável ao regime de apar-
theid da África do Sul, toma o poder no Lesotho.
1988 - O tribunal de Leiria condena a 20 anos de prisão o autor de sete 
homicídios na praia do Osso da Baleia.
1989 - O republicano George Bush toma posse como presidente dos EUA.
1993 - Bill Clinton é investido presidente dos EUA. Morre a actriz norte-
americana Audrey Hepburn, 63 anos, protagonista de “My Fair Lady”, 
“Sabrina”, “Sempre”.
1994 - O Parlamento português aprova a Lei das Propinas do Ensino 
Superior, apenas com os votos favoráveis do PSD.
2003 - O Iraque aceita a proposta da ONU, comprometendo-se a au-
mentar a cooperação com os inspectores de desarmamento.
2004 - Os líderes dos governos português e espanhol assinam o acor-
do sobre o Mercado Ibérico de Electricidade, Mibel. O Governo francês 
aprova o apoio financeiro ao filme de Manoel de Oliveira “O Quinto 
Império”.
2005 - George W. Bush inicia o segundo mandato na Presidência dos 
EUA.
2006 - O técnico português José Mourinho é eleito o melhor treinador 
do mundo em 2005, pela Federação Internacional de História e Esta-
tística do Futebol.

“Todo o homem que morre é um deus cercado de poderes que teve e 
não gozou, porque temeu a sua divindade”. 

Agustina Bessa-Luís (1922), escritora portuguesa.

em vez de ameaçar. É mais eficaz concentrar os filhos 
no êxito, e não no fracasso. O mesmo  acontece com as 
recompensas e as ameaças, elogios são sempre preferí-
veis às críticas. Muitas vezes, tudo o que os filhos pre-
cisam é que os pais reparem nas suas conquistas. Mas 
cuidado; é preciso elogiar com peso e medida. Não se 
deve dizer “Muito bem!” a tudo. Ou seja, aplaudir os 
feitos importantes não terá tanto significado se o alari-
do com pequenas conquistas for demasiado grande.
Com três filhos biológicos e três enteados, Roni Jay 

assegura que a vida de uma criança, para o seu desen-
volvimento, é fundamental que tenha alguma magia. 
A magia é a própria essência da infância. Até os filhos 
atingirem a idade adulta, os pais vão introduzindo, 
gradualmente doses de realidade e obrigações. A auto-
ra, especializada na área de comportamento familiar, 
dedica várias páginas sobre o valor do dinheiro. Jay 
explica a importância das mesadas, fala de receitas 
de juros, ajudas de custo, subsídios complementares 
e contas bancárias a sério. Aborda até a questão do 
trabalho na adolescência, explicando por que razão é 
bom que um jovem ganhe algum dinheiro antes de sair 
de casa. Num outro capítulo do livro, os pais podem 
também conhecer as melhores formas de mostrar a di-
ferença entre o que está certo e o que está errado; ensi-
nar as crianças a formularem ideias e opiniões; ajudá-
las a prepararem-se para o mundo lá fora; mostrar-lhes 
a importância de uma vida saudável; ou saber como 
devem lidar com mais do que um filho.
O livro “Pai, Quero Ser Feliz” pretende que pais pre-

ocupados possam finalmente descontrair e contribuir, 
sem culpa, para a felicidade dos filhos... porque fazer 
dos filhos adultos felizes é o sonho de muitos pais. 

Augusto Machado

diagnosticado também a existência de vários cancros 
no cérebro, pulmão e fígado.
Fiquei estupefacto e amargurado.
Eis alguém que tem pretendido ajudar-me e é ele 

próprio que agora precisa de muita ajuda da minha 
parte, da parte da família e dos amigos.
Entretanto, passámos a corresponder via Internet, 

inspirando-nos um ao outro e sobre os demais em co-
mum connosco.
Para este nosso compatriota, “a palavra de ordem 

que me dou é viver, viver plenamente o momento pre-
sente”, logo avisando que tem de chamar-se “à or-
dem, repetir o compromisso e ir em frente”.

como estamos de saúde neste novo ano?
“É bom viver assim. Com Deus e com a vossa ajuda, 

vou continuar”, insiste.
Noutra ocasião, e ao informar-me da data em que 

iria começar o tratamento, disse-se “sem dores, nem 
angústia”, vivendo “plenamenete o presente”
“Estou calmo - acrescenta - e sinto-me bem. Há 

qualque coisa atrás disto que é agradável sentir e 
impossível de definir”.
E outra coisa...Com os avanços que a ciência vai 

conhecendo, parece que vamos tendo  outros meios 
para nos ajudar a lutar contra o cancro, diabetes e 
doenças cardíacas, por exemplo.
Foi o que acaba de descobrir Pascal Imbeault, pro-

fessor da Universidade de Otava. Segundo este cien-
tista, é muito benéfico expor regularmente o corpo a 
um pouco de frio moderado.
Vou ser sarcástico: É caso para eu passar mais tem-

po no lado de fora. Só que, com o tempo no Canadá 
a beirar no ano nove meses de Inverno e três de mau 
tempo... Bom, já viram em que daria!

António Vallacorba

AssOCIAçãO pORTUGUEsA DO CANADÁ
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um almoço Minhoto 
no dia 31 de Janeiro pelas 13h. Baile, folclore, gastronomia minhota, 
convívio, alegria. Reserve o seu lugar! 
Gracinda: 450 668-5160; A.P.C 514 844-2269.

AssEMblEIA-GERAl ORDINÁRIA
O Clube Portugal de Montreal informa os seus membros que haverá 
uma reunião na sua sede no dia 6 de Fevereiro pelas 20h00 para uma 
assembleia-geral ordinária. 
Para mais informações telefone 514-844-1406.
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bREvEs ex-coelhinha da playboy 
encontrada morta no 
lixo em Miami
A modelo norte-americana Paula Sladewski, 

que já posou para a Playboy, foi encontrada, 
queimada, num contentor de lixo e só foi reconhe-
cida pela arcada dentária.
A modelo norte-americana Paula Sladewski, 26 

anos, foi encontrada morta em Miami, no último 
domingo, dia 3 de Janeiro. De acordo com a polícia 
local, o corpo da jovem, que já posou para a revis-
ta Playboy, foi encontrado queimado, dentro de um 
contentor de lixo, no norte da cidade.

Segundo a agência de notícias Associated Press, as 
autoridades só esta quarta-feira conseguiram identifi-
caram o corpo da modelo, recorrendo a exames à sua 
arcada dentária. Paula tinha chegado a Miami com 
o namorado na véspera do Ano-Novo, depois de vi-
sitar parentes em Dearborn, no Estado de Michigan. 
A polícia norte-americana confirmou que a antiga 
playmate e namorado estavam hospedados num ho-
tel de Miami Beach. O companheiro de Paula, cuja 
indentificação foi mantida em segredo, foi à polícia 
reportar o seu desaparecimento. Na ocasião, terá dito 
que a viu pela última vez numa discoteca da cidade, 
durante o fim-de-semana.

Haiti precisa de si…
Não, não posso passar de forma al-

guma indiferente perante tal tragé-
dia, direi mesmo catástrofe. Estava eu 
a poucos quilómetros de Port-au-Prin-
ce, quando a notícia chegou até mim… 
Um britânico que se encontrava no 
mesmo hotel, inconformado, dava-me 
contas da triste notícia, que um terra-
moto de 7,0 graus acabava de arrasar o 
país vizinho, o Haiti, alertando-me ao 
mesmo tempo que a nossa região es-
tava prestes a ser atingida por um Tsu-
nami… Aí comecei a tentar compreen-
der um pouco a situação e dirigi-me de 
imediato ao meu quarto, aonde liguei o 
aparelho de televisão. CNN em Espa-
nhol começava então a relatar o terrível 
evento, embora as notícias estivessem 
a chegar a conta gotas. No local aon-
de nos encontrávamos (não muito lon-
ge de Santiago de Cuba), o tremer da 
terra, embora lento, ainda se fez sentir, 
principalmente em Guantanamo.
As imagens chegavam e com elas a 

dor, o terror, a morte bem patente nas 
ruas de Port-au-Prince, mais precisa-
mente em Carrefour, zona completa-
mente destruída. Do Grande Palácio 
Presidencial aos Hotéis, passando pelas 
mais miseráveis casas (se lhes pudés-
semos chamar casas) tudo estava des-
truído… era efectivamente o descon-
solo… As ruas começavam a substituir 
os cemitérios num contraste desumano 

entre os mortos e aqueles que irreme-
diavelmente lutavam pela sobrevivên-
cia… Por debaixo dos escombros, pais, 
mães, crianças, davam o último suspiro 
de vida, enquanto alguns abençoados 
pela sorte conseguiam arrastar-se até a 
luz do dia. Que triste palco. Meu Deus!.. 
Porquê e qual a razão de fazeres pagar 
o preço àqueles que, à partida, já eram 
efectivamente os mais desfavorecidos 
do planeta?
Entretanto uma mobilização mundial 

de ajuda se preparava. O mundo intei-
ro abraçou Haiti e sem perder tempo, 
governos, pequenas e grandes com-
panhias, homens de boa fé, mulheres, 
mães, esqueceram as suas religiões, a 
sua cor, os seus preconceitos e, num 
gesto de solidariedade, deitaram mãos 
a obra e, de não importa como, ajuda-
ram Haiti… E você já fez a sua parte? 
Eis pois o porquê destas linhas… Lem-
brar-lhe, caro leitor, que ainda existem 
muitos milhares de crianças, homens, 
mulheres que nada têm, nem casa para 
viver, nem roupa para vestir, nem comi-
da para comer. Por favor, fazei a vossa 
parte, doai um pequeno dólar… A Cruz 
Vermelha e outras organizações, espe-
ram pela vossa generosidade e, quem 
sabe, ela poderá verdadeiramente fazer 
a tal diferença.
Bem-hajam. Hélder Dias

Santo antónio
recusa casar gays
Primeiro, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou 

que iria autorizar a inscrição de casais homosse-
xuais nos Casamentos de Santo António. As reacções 
da Igreja contra a decisão não se fizeram esperar. 
Dois dias depois, a Câmara voltou atrás. Em comuni-
cado, o autarca António Costa, recuava e falava num 
erro dos serviços municipais. “Não haverá qualquer 
alteração ao actual figurino dos Casamentos de San-
to António que não seja previamente acertada com a 
Igreja”, disse no sábado. 

“É necessário respeitar os 
sentimentos religiosos asso-
ciados à figura da cerimónia”

António Costa, autarca de Lisboa

Por seu lado, as associações de homossexuais defen-
dem que o evento é da responsabilidade da Câmara e 
não da Igreja. “É preciso separar o ângulo religioso 
do civil. Este é um evento da cidade”, diz ao Metro 
Paulo Corte-Real, presidente da Ilga (Intervenção 
Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero).
As inscrições nos Casamentos de Santo António ter-

minam a 13 de Março, sendo a iniciativa em Junho.
Segundo Corte-Real, até lá, a lei dos casamentos 

civis gay não deve estar aprovada. Mas “a partir do 
momento em que a lei seja promulgada, não haverá 
razão para que estes casais não se possam inscre-
ver”. 
Apoio de Roseta
O responsável da Ilga recorda ainda que “num deba-

te antes das autárquicas, Helena Roseta, da coligação 
de António Costa [Unir Lisboa], disse que será a lei a 
definir o acesso ao casamento civil”.

ORÇAMEnTO
A Câmara Municipal de Lis-
boa anunciou os projectos 
vencedores do Orçamento 
Participativo de 2010. No 
total, foram apresentadas 
533 propostas à autarquia, 
transformadas em 200 pro-
jectos que abrangem 12 
áreas diferentes de activi-
dade.

PRÉMiO
A Carris recebeu o prémio 
“Cidadania das Empresas e 
Organizações” pelas suas 
medidas sociais, ambien-
tais e económicas. A distin-
ção é atribuída pela Escola 
de Direcção e Negócios e 
pela consultora Pricewa-
terhouse e Coopers.

PALáCiOS RECEBEM 
nOTA POSiTiVA
A UNESCO considera que a 
gestão global da Paisagem 
Cultural de Sintra evoluiu 
claramente desde 1995. A 
conclusão resulta de uma 
avaliação feita por uma 
equipa internacional ao es-
tado de conservação do Pa-
lácio da Pena, de Monserra-
te, Convento dos Capuchos, 
Palácio Nacional da Vila e 
Quinta da Regaleira.

PAíS DEVE APROVEiTAR
EnERGiA DAS OnDAS
A energia das ondas tem 
futuro em Portugal desde 
que sejam encontrados 
“materiais mais resisten-
tes à força do mar”. Quem 
o defende é o investigador 
da Universidade do Minho 
(UM), Manuel Mota. “Ainda 
não se encontraram formas 
de criar mecanismos capa-
zes de resistir a ondas de 
sete ou oitometros de altu-
ra”, disse. “Entre a costa de 
Peniche e a de Caminha e 
a costa americana não há 
obstáculos naturais, o que 
faz com que a ondulação 
seja regular, logo apta para 
a produção de energia”, 
salientou. Segundo o in-
vestigador da UM, as tem-
pestades destroem os me-
canismos de produção de 
energia, como é o caso da 
estação de ondas da ilha 
do Pico, nos Açores.

fáTiMA TiRA
iMAGEnS DAS RUAS
A partir de Fevereiro, quem 
insistir na exposição de ar-
tigos no exterior será mul-
tado.

EMPREGO
A ministra do Trabalho e So-
lidariedade Social, Helena 
André, disse em Albufeira 
que o Governo vai investir 
no Algarve um montante de 
30 milhões de euros para 
apoiar cerca de vinte mil 
pessoas. A medida surge 
no âmbito da “Iniciativa Em-
prego 2010”.

aluno mais velho dos
açores faz 90 anos
Manuel Correia Soares Júnior, 

que completa 90 anos, é um 
caso único na Universidade dos Aço-
res, onde é o aluno mais velho e fre-
quenta o segundo ano da licenciatura 
em Estudos Europeus e Política Inter-
nacional.
“Todos me tratam bem. Sou o mais 

velho de todos, até dos professores”, 
afirmou este estudante universitário 
nonagenário, que admitiu à Lusa sem-
pre ter sentido uma “inclinação para 
estudar”.
No dia do seu aniversário, Manuel 

Júnior vai ser homenageado pela Uni-
versidade dos Açores, onde frequenta 
as aulas como qualquer jovem estu-
dante, apesar de admitir sentir “algu-
ma dificuldade” em acompanhar o rit-
mo de aprendizagem dos mais novos.
“As minhas faculdades mentais já 

não são o que eram”, frisou, salien-
tando que os colegas têm uma grande 
“vantagem” sobre ele, que é a utiliza-
ção de computadores, que nunca quis 
ter “para não ficar em casa pregado 
a ele”.
Apesar da idade, assegura que passa 

“muito tempo a estudar”, tendo recor-
dado um episódio em que ficou “três 
dias fechado em casa a estudar para 
um exame”, acabou por “perder a no-
ção do tempo” e compareceu ao exa-
me “no dia seguinte à data marcada”.
Manuel Júnior nasceu há 90 anos no 

concelho do Nordeste, em S. Miguel, 
mas salienta que sempre alimentou o 
desejo de vir para Ponta Delgada es-
tudar.
“Como o meu pai não podia dar estu-

dos a todos os oito filhos, eu disse-lhe 
que ia para Ponta Delgada quando 
chegasse a altura de fazer a tropa”.
Aos 20 anos, a vontade de seguir 

para a maior cidade açoriana era tanta 
que se apresentou no quartel para ser 
incorporado antes da data prevista.
Acabou por aproveitar a recruta para 

estudar e concorreu para a polícia, 
guarda-fiscal, correios e regente de 
ensino, pelo que, quando saiu da tro-
pa, tinha “quatro empregos à espera”.
Manuel Júnior optou pelos correios, 

porque “ficava com as noites livres 
para estudar”, e concluiu em Ponta 
Delgada o curso complementar do co-
mércio.
Em 1966, devido a problemas de 

saúde da filha, emigrou para os EUA, 
onde trabalhou numa fábrica na pro-
dução de equipamentos electrónicos, 
tendo ainda frequentado a Northeast 
University onde tirou o curso de En-
genharia Electrónica.
Depois de regressar aos Açores e já 

reformado, a vontade de aprender não 
diminuiu e frequentou vários cursos 
livres de aprendizagem ao longo da 
vida.
Um dia, tomou conhecimento da 

existência do Processo de Bolonha e 
acabou por conseguir a transferência 
para a licenciatura em Estudos Euro-
peus e Politica Internacional, onde ac-
tualmente se encontra.
Manuel Júnior vive sozinho em Pon-

ta Delgada e assegura que nunca falta 
às aulas, porque o seu lema de vida é 
“aprender coisas novas”.
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Bodas de ouro do casal 
Margarida e João arruda
Tudo começou na freguesia de San-

ta Cruz, Vila da Lagoa, São Mi-
guel, Açores e tem a continuação na 
Igreja de Santa Cruz de Montreal, 50 
anos e cinco filhos mais tarde, as bodas 
de ouro de Margarida e João Arruda, a 
serem celebradas de uma maneira ex-
traordinária. 

Sinceramente reuniram-se  as condi-
ções para que a festa fosse de gala, e 
isso desde a celebração da missa, em 
que a Angie não me perdoava se não 
mencionasse a linda homenagem que o 
padre José Maria Cardoso fez aos pais. 
Angie também queria agradecer aos ir-
mãos pela ajuda de toda a organização 
desta noite maravilhosa, um obriga-
do especial para todos os familiares e 
amigos que, até mesmo de Toronto 
se deslocaram para estarem presentes 
nesta noite especial. No início, escre-
vi que se tinham reunido as condições 

para que esta noite fosse extraordinária 
e não poderia acabar este artigo sem 
mencionar o trabalho, como profissio-
nais do restaurante Estrela do Oceano 
transformaram a cave da Santa Cruz 
numa sala de gala com um serviço de 
cozinha impecável, servido pelos jo-
vens da Santa Cruz, claro, com a bên-
ção, não do padre,  mas sim de Alcindo 
Alves,  co-proprietário do restaurante e 
também a equipa da cozinha com o Ma-
nuel, outro sócio que diz que o segredo 
da receita está no “molho”. Não podia 

acabar esta minha humilde colabora-
ção sem mencionar a música e o Jeff 
Gouveia. Este jovem é o máximo! Se 
vocês precisarem de música e de pro-
fissionalismo, tudo junto, é com o Jeff 
que devem contactar. Acreditem, às 
vezes levam-se cinquenta anos a cons-
truir coisas maravilhosas, perguntem a 
Margarida e João Arruda.

José de Sousa

aumento de 6% da taxa fiscalottawa envia 1000
soldados de valcartier ao Haiti
Em conferência de imprensa, o mi-

nistro da Defesa Nacional, Peter 
MacKay, confirmou o envio para Haiti 
de 1000 soldados da base de Valcar-
tier. Estes soldados acrescentar-se-ão 
aos cerca de 200 militares canadianos 
já presentes, e aos 500 marinheiros a 
caminho para Port-au-Prince. A sua 
missão ainda está indeterminada, mas 
terão muito a fazer tanto a situação é 
“grave e frágil”, precisou o ministro. 
Os soldados devem nomeadamente es-
tabelecer um acampamento protegido, 

para as forças canadianas. O ministro 
precisou que equipas médicas e enge-
nheiros fazem parte dos efectivos que 
chegarão ao país durante os próximos 
dias. É o general Guy Laroche que 
assegurará o comando dos soldados. 
Entre as prioridades estabelecidas pelo 
Canadá, notam-se o envio de alimentos 
e dispositivos de purificação da água. 
Com outras forças das Nações Unidas, 
os soldados canadianos deverão tam-
bém proteger vários sectores confron-
tados à pilhagem e a violência.

os canadianos favoráveis
aos “scanners” corporais

Um projecto de lei para encurtar 
o mandato dos senadores
O governo de Stephen Harper apre-

sentará um projecto de lei a fim 
de reduzir a duração do mandato dos 
senadores esta Primavera, apesar da 
oposição de certas províncias, afirmou 
um senador conservador. Leo Hou-
sakos confiou ao jornal Laval News 
que os conservadores já dispunham de 
pareceres jurídicos que demonstram 
que podem alterar unilateralmente a 
duração do mandato dos senadores. Ci-
tando discussões no grupo parlamentar 
conservador, o senhor Housakos preci-
sou que o projecto de lei de reforma do 
Senado será provavelmente apresen-
tado entre os meses de Março e Junho 
de 2010. Dimitri Soudas, porta-voz do 
escritório do primeiro-ministro, confir-
mou que um projecto de lei destinado a 
encurtar o mandato dos senadores será 

novamente depositado na Câmara dos 
Comuns, a um momento dado. Contu-
do, acrescentou que o momento preciso 
ainda não tinha sido determinado. De 
acordo com Dimitri Soudas, o governo 
gostaria de que o mandato dos sena-
dores seja limitado a entre oito e treze 
anos. Actualmente, os membros da Câ-
mara federal mais alta podem ficar em 
cargo durante 45 anos, sendo a idade 
limite fixada em 75 anos pela Consti-
tuição. O senador Housakos admitiu 
que várias províncias, das quais a do 
Quebeque, que ele próprio representa 
no Senado, se opunham com veemên-
cia à reforma da Câmara dos Comuns, 
mas acrescentou que a modificação do 
mandato dos senadores será o primeiro 
gesto do governo.

Uma maioria de Canadianos é favorá-
vel à utilização de «scanner» corpo-

ral nos aeroportos, de acordo com uma 
sondagem tornada pública domingo. O 
inquérito, realizado pela La Presse Cana-
dienne-Harris-Décima indica que o uso 
de equipamentos que podem ver através 
dos vestuários dos viajantes é razoável 
para 80% dos respondentes. Quem mais 
é, perto dos três quartos das pessoas in-
terrogadas declararam que a tecnologia 
era susceptível de ser eficaz para reduzir 
o risco dum ataque terrorista. De acor-
do com os sondadores, estes números 
sugerem que os Canadianos creiem que 

as medidas de segurança nos aeroportos 
devem ser tão estritas que necessárias. 
Antes que a sondagem seja efectuada, o 
governo anunciou que entendia pôr, em 
diferentes aeroportos do país, 44 máqui-
nas que permitirão gerar imagens em três 
dimensões dos corpos dos passageiros. 
Esta decisão foi seguida de um período 
de ensaio da tecnologia, conhecida sob o 
nome “scanner” com ondas milimétricas, 
no aeroporto de Kelowna, na Colômbia-
Britânica. Estas medidas de segurança 
foram postas em prática depois do aten-
tado falhado sobre um voo Amsterdão-
Detroit no dia de Natal.

As taxas dos contribuintes de Mon-
treal sobem de 6% e não termina-

ram de aumentar. A carga fiscal aumen-

tará, tanto para os cidadãos como para 
as empresas e as outras cidades da ilha, 
anunciou o presidente da Câmara Muni-

cipal, Gérald Tremblay, apresentando o 
seu orçamento. E a factura continuará a 
crescer ao ritmo da inflação nos próxi-

mos anos. O imposto fundi-
ário conhecerá este ano um 
aumento médio de 5,3%. 
Para uma casa avaliada em 
278.000$, o valor médio das 
propriedades de Montre-
al, é um aumento de 154$. 
Os proprietários de certas 
freguesias sofrerão um au-
mento ainda maior, devido 
às taxas locais. Calculando 
o efeito destas cobranças, a 
carga fiscal média dos con-
tribuintes aumentará de 6%. 
O presidente da Câmara 

Municipal confirma assim as informa-
ções que o jornal La Presse revelava a 
30 de Outubro passado.
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Nas peugadas do pai Natal… 
Nestes tempos de crise, de conflitos 

sociais, de intransigências religio-
sas e de violência com que o mundo 
se depara e que Portugal não consegue 
contornar, há qualquer coisa de trágico-
cómico na campanha que José Sócra-
tes e vários membros do seu Governo 
minoritário, estão levando através do 
país e mesmo no estrangeiro, sobretu-
do junto das comunidades emigradas. 
Não passa uma semana sem que sejam 
anunciadas reformas e ajudas em todos 
os azimutes políticos, desencantando, 
como por milagre, centenas de milhões 
de euros— em certos casos tão recla-
mados há tanto tempo—, distribuindo-
os à esquerda e à direita como o Pai 
Natal. Todos os titulares ministeriais 
apregoam a boa nova procurando ca-
tivar a população e preparando-a para 
uma eventual eleição geral para Agosto 
ou Setembro do corrente. No momento 
de escrever estas linhas ainda não tinha 
sido aprovado o Orçamento do Estado 
que o governo preparou e para cuja pro-
mulgação necessita do apoio dos ou-
tros partidos, principalmente o PSD e o 
CDS. Estes, têm uma responsabilidade 
fulcral numa necessidade premente que 
é a estabilidade e boa gestão das coisas 
do Estado. E na ausência do melhor 
acordo, que não se faça o pior, ou seja, 
o desacordo. O país está a braços com 
uma situação dolorosa, vítima exacta-
mente da má gestão socialista, que in-
veste em empreendimentos caríssimos 
e não necessários— pelo menos não 
prioritários—, que nos colocam a nível 
da Grécia, na cauda dos 27 europeus. 
Próximos da bancarrota. As nossas ex-
portações são muito inferiores às im-
portações, o que fez alguém dizer que o 
nosso problema não é externo mas sim 
eterno. Enquanto outros países que se 
encontravam com dificuldades em fa-
zerem os pagamentos aos seus credo-
res, como a Irlanda e a Inglaterra, to-
maram medidas drásticas no corte das 
despesas, nós vangloriamo-nos com a 
aprovação dos casamentos gays, can-
tamos o tiroliro e corremos na procura 
de instalações hoteleiras para assistir 
na África do Sul, ao campeonato do 
mundo futebolístico…. Seja dito aqui, 
e que me desculpem os amantes de es-
panholadas, — esses descendentes de 
Miguel de Vasconcelos de má memó-
ria, que a Espanha, que agora assumiu 
a presidência da União, também está 
em maus lençóis. Para além das lindas 
palavras do primeiro-ministro Zapate-

ro no acto oficial, há um alerta verme-
lho para a situação da banca espanhola 
que cada vez mais afunda o mercado 
imobiliário do país, ao vender ao des-
barato o portefólio de activos imobiliá-
rios, resultantes de maus empréstimos, 
acarretando pesadas perdas ao sector 
bancário. Ao fazê-lo fará transbordar 
o impacto na vizinhança europeia, na 
qual estaremos demasiado incluídos, 
dada a forte representação económico-
financeira de origem espanhola existen-
te no nosso país. Não esqueçamos que 
grande parte dos activos comerciais e 
industriais portugueses se encontram 
nas mãos de espanhóis. Os socialistas 
portugueses assim decidiram. Fazendo 
que as antigas pretensões de país ibéri-
co dos castelhanos, nunca conseguidas 
pelas armas, se estejam concretizando 
pela economia e a beatitude dos nossos 
governantes. A Comissão Europeia es-
pera um colapso da economia espanho-
la durante este ano, que poderá atingir 
10% do seu PIB. Segundo o Wall Str-
teet Journal, a Espanha acumulou no 
último ano, 8,5 mil milhões de euros 
de portefólio imobiliário, devido à exe-
cução de hipotecas, dando assim claros 
sintomas de nada ter aprendido com 
o que se passou nos EUA, na opinião 
de Carlos Santos, professor na Uni-
versidade Católica. Mas entretanto, os 
espanhóis fornecem em electricidade, 
mais de metade das pequenas e médias 
empresas….portuguesas. Um exem-
plo que tomo do Jornal de Negócios, 
como uma má prenda de Natal. Depois 
da liberalização do mercado da electri-
cidade em Novembro, os operadores 
espanhóis apanharam mais de 50% do 
consumo eléctrico das PME, especial-
mente após a quota da EDP Comercial 
ter caído para menos de metade. 
Em Portugal, a desorganização estru-

tural do PSD, com constantes guerras 
intestinas pela posse da presidência, 
não dá ares de alternativa viável a mé-
dio prazo para formação de governo, o 
que faz rejubilar Sócrates e seus com-
parsas que deste modo, vão preparando 
a queda do governo, antecipando elei-
ções legislativas, continuando a distri-
buição de prendinhas nos sapatinhos, 
transportadas no trenó de S.Bento, nas 
peugadas do Pai Natal.
No meio de tanta falta de rigor e de 

ética, quantas vezes o homem, cidadão 
dum povo definhado, terá de virar a ca-
beça e fingir que não vê?

Raul Mesquita

CÔTE-DES-NEIGES

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..
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2ª edição da luta contra
o cancro da próstata
Os Cavaleiros de Colombo do Distri-

to 22 conseguiram, mais uma vez, 
reagrupar os Concelhos de Montreal-
Este, Montreal-Norte, St-Conrad (An-
jou), Rivière-des-Prairies, Notre-Dame 
des Chevaliers (Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve), e vários outros. Na ma-
nhã do domingo 17 de Janeiro, decorreu 
pela segunda vez, um Brunch, destinado 

à angariação de fundos para a luta contra 
o cancro da próstata. O evento realizou-
se no subsolo da Igreja St-Conrad, em 
Anjou, com a presença de 200 pessoas, 
permitindo uma substancial recolha de 

dinheiro (2400$), angariada graças à 
participação dos membros do Conselho 
dos Cavaleiros de Colombo; dos vários 
organismos comunitários; das associa-
ções; de Teresa Di Palma Melchior, do 
Centro Funerário Côte-des-Neiges; e 
dos diferentes políticos locais tal como 
Pablo Rodriguez, deputado federal de 
Honoré-Mercier; Lyn Thériault, verea-

dora de Louis-Riel; Suzanne Décarie, 
vereadora  de Pointe-aux-Trembles; 
Andrée Hénault, vereadora de Anjou, 
assim como da bem conhecida Monique 
Joachim, que bastante trabalhou para fa-
zer deste evento um sucesso. 
Notamos que um jovem de 16 anos, Ja-

son Coroa Pimentel cantou e encantou 
todos os presentes. Finalmente, assina-
lamos a presença de um bom grupo de 
membros da comunidade portuguesa de 
Anjou, que assim respondeu ao pedido 
de apoio a esta causa, contribuindo des-
se modo para que a mesma se traduzisse 
num novo sucesso.

Sylvio Martins

Teresa Di Palma Melchior, directora adjunta 
do Centre funéraire Côte-des-neiges. Monique 
Joachim e Manuel Guedes, director do Banco 
Laurentienne situado no 8646 Maurice-Duplessi.

CONCURsO síMbOlOs pORTUGUEsEs

Apresentamos de forma destacada, sectores da História Pátria que os interessados deverão recor-
tar e posteriormente incluir, em suporte à sua escolha, (montagem, caderno, etc). As normas são 
extremamente simples: Os candidatos deverão, no final do concurso previsto para Maio próximo, 
apresentar no Jornal até uma data a indicar, os seus trabalhos em envelope fechado, contendo no in-
terior a sua identificação em outro envelope também fechado. Isto para garantir o anonimato de cada 
participação até a apreciação dos trabalhos e decisão do júri. Participe. Esperamos por si.
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Joel Neto

Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacri-
fício. Amor: Evite ser demasiado possessivo com a sua 
cara-metade. Saúde: Este é um período em que neces-
sita ver espelhadas nos seus bens materiais as suas ca-
racterísticas próprias, ou seja, sente necessidade de se 

identificar com os seus objectos pessoais. 
Dinheiro: O período não é favorável a grandes investimentos.
número da Sorte: 12 números da Semana: 1, 2, 3, 10, 19, 25

Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretiza-
ção, Felicidade. Amor: Seja sincero, abra o seu coração 
e revele os seus sentimentos. Saúde: Controle os níveis 
de colesterol. Dinheiro: O trabalho em equipa está favo-

recido. Sente-se com uma vontade extraordinária de estar em movi-
mento, procura actividades de acção onde possa expandir as suas 
energias. Aproveite bem esta época. 
número da Sorte: 44 números da Semana: 3, 4, 5, 6, 9, 35

Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso.
Amor: No plano afectivo sente-se inseguro e com ideias 
negativas acerca daquilo que os outros pensam ou julgam 
de si, abandone essas ideias para bem de todos. Não dei-

xe que interfiram na sua relação amorosa. Saúde: Cuidado com as 
mudanças bruscas de temperatura. Dinheiro: Invista no seu visual, 
conceda um pequeno mimo a si próprio.
número da Sorte: 7 números da Semana: 1, 5, 11, 14, 33, 36

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: 
Não se prevêem grandes alterações no plano afectivo. 
Não ponha de parte aqueles que ama. Saúde: Cuidado 
com possíveis quedas. Dinheiro: Sente-se nesta fase 

cheio de energia física e psicologicamente, o que lhe poderá ser favo-
rável no que diz respeito à tomada de decisões. 
número da Sorte: 28 números da Semana: 1, 5, 7, 8, 11, 17

Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente, 
Prático. Amor: Poderá sentir-se um pouco triste e melan-
cólico. Caso desconfie de algo, fale abertamente com a 
pessoa que tem a seu lado. Saúde: O seu organismo é 

o espelho do seu estado de espírito. Não se deixe abater por uma 
pequena constipação. Ingira alimentos ricos em vitamina C. Dinheiro: 
Cuidado com as más intenções de um colega de trabalho. Deve ter 
mais atenção com a forma como gere as economias.
número da Sorte: 78 números da Semana: 2, 13, 24, 33, 49, 51

Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. 
Amor: Aproveite os momentos de diversão que irá passar 
com a sua família. Partilhe com ela os seus pensamentos 
e peça-lhes alguns conselhos, verá que não se arrepen-

derá. Saúde: Tendência para emagrecer. Cuidado com dietas des-
medidas. Dinheiro: Não deixe que as preocupações do seu trabalho 
prejudiquem a sua saúde e a sua vida familiar.
número da Sorte: 41 números da Semana: 10, 25, 39, 41, 55, 68

Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Cruelda-
de. Amor: Seja mais ousado. Entregue-se aos prazeres 
da paixão. Saúde: Cuide dos seus pés. Lembre-se que 
eles são a base do seu corpo e por isso requerem uma 

atenção especial. Dinheiro: Período marcado por inúmeras reuniões 
de trabalho.
número da Sorte: 58 números da Semana: 15, 17, 22, 38, 42, 60

Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Seja firme. Mantenha os seus pontos de vista. Não 
permita que os seus amigos influenciem as decisões que 
toma. Saúde: Cuidado com as dietas exageradas. Pode 

prejudicar a sua saúde. Dinheiro: Poderá receber a resposta pela 
qual tanto ansiava. Anime-se, vai ser positiva.
número da Sorte: 67 números da Semana: 4, 9, 13, 21, 37, 41

Carta Dominante: O Imperador, que significa Concreti-
zação. Amor: Não esconda os seus sentimentos da pes-
soa amada. Revele aquilo que sente. Tente controlar as 
recordações menos positivas que tem do seu passado 

afectivo. Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso. Inscreva-
se numa modalidade desportiva. Será bastante benéfico para o seu 
bem-estar físico. Dinheiro: Não terá problemas de maior. Momento 
em que se pode permitir alguns gastos supérfluos.
número da Sorte: 4 números da Semana: 12, 29, 31, 40, 56, 57

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ci-
clo de Vida. Amor: Se partilhar os seus problemas com 
alguém em quem confie verá que se sentirá bem mais 
leve. Durante este período poderá conhecer alguém mui-

to especial. Saúde: Sistema nervoso alterado. Aposte no exercício 
físico. Dinheiro: Estabilidade financeira. Poderá receber uma quantia 
avultada de dinheiro, proveniente de um familiar.
número da Sorte: 20 números da Semana: 4, 6, 10, 20, 33, 45

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Esco-
lha. Amor: Ouça os conselhos dos seus amigos. Eles 
podem ter mais razão do que pensa. Diga abertamente 
ao seu companheiro tudo o que pensa acerca dele, assim 

poderá esclarecer certas dúvidas. Saúde: Relaxe, deixe as preocupa-
ções para trás. Não tenha medo de ir ao médico.
Dinheiro: Seja prudente na forma como administra as suas finanças.
número da Sorte: 6 números da Semana: 11, 29, 31, 55, 56, 59

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambi-
ção, Poder. Amor: Grandes surpresas românticas. A sua 
relação afectiva estará em profunda harmonia.
Saúde: Tendência para excessos, modere os seus im-

pulsos. Dinheiro: Evite os conflitos no local de trabalho. Momento 
propicio para investir num novo negócio.
número da Sorte: 77 números da Semana: 6, 9, 15, 26, 30, 70

CARnEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARAnGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

SAGiTáRiO (22 de novembro - 21 de Dezembro)

CAPRiCóRniO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AqUáRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)

BALAnÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de novembro)

MUITO bONs sOMOs Nós

as curvas de Zé carioca
Confronto-me com mais um criterioso casting 

para a capa da Playboy portuguesa e lembro-me 
de uma anedota da infância. Um homem abastado, 
pai de uma só filha, recebe em casa um pretendente 
à mão da miúda. O jantar corre bem: Pedro Miguel 
está nervosíssimo, Margaridinha idem aspas –mas a 
mãe, bondosa, desdobra-se em simpatias para com 
o rapaz e o velho, bem vistas as coisas, podia estar 
muito mais mal-encarado do que está. 
Até que a refeição acaba, as mulheres retiram-se 

para a cozinha e os homens sentam-se junto à larei-
ra, para fumar. “O cavalheiro pretende casar com a 
minha filha por amor ou por interesse?”, pergunta, 
enfim, o velho dr. Sousa, cheio de gravidade. O moço 
pensa, meneia a cabeça, franze a testa. E dispara: 
“Olhe, doutor, deve ser por amor, porque interesse 
nela eu não tenho nenhum.”
O mesmo, de alguma forma, se passa com a Playboy 

portuguesa. Depois de Ana Malhoa, Cláudia Jacques 
e Cristina Areia, a Playboy-a-que-temos-direito des-
nuda agora Ruth Marlene, que se faz acompanhar nas 
fotografias pela sua irmã Jéssica (não, não é brinca-
deira, a moça chama-se mesmo Jéssica, louvado seja 
Deus Nosso Senhor, Pai da Eternidade, Príncipe da 
Paz). 
Pois é quanto basta para declararmos consumado 

mais um feito único da autoria da Playboy portugue-
sa. 
Depois de ter sido a primeira Playboy do mundo a 

colocar um homem na capa (Ricardo Araújo Pereira, 
na edição de Dezembro), a Playboy portuguesa con-
firma-se também como a primeira Playboy do mundo 
que os leitores efectivamente compram pelos artigos. 
Pelas mulheres que ela lá traz é que ninguém a com-
pra, de certeza absoluta.
Por acaso, estou a ser mauzinho. Na verdade, até 

tenho bastante ternura por Ruth Marlene, que, depois 
da última plástica que fez ao nariz, ficou parecidíssi-
ma com um candeeiro do Zé Carioca que eu tinha na 
mesa de cabeceira durante a infância, e à luz do qual 
praticamente aprendi a ler (devo-lhe tanto, ao diabo 
do candeeiro). 
Mais: se alguma coisa tem preocupado a Playboy 

portuguesa, é fazer as pessoas felizes. Pelo andar da 
carruagem, não há-de tardar muito até termos a se-
nhora dona Júlia Pinheiro na capa, para infinito de-
leite de tantos e tantos frequentadores dos centros de 
dia deste país, tão necessitados andam eles de uma 

alegriazinha – e, mais tarde ou mais cedo, ainda ha-
verá, enfim, umas páginas para a taróloga Maya, o 
que, tendo em conta as ansiedades da senhora, não 
deixa de ser um gesto de uma caridade imensa.
Mas não deixa de provocar-me alguma curiosidade 

a reacção do velho Hugh, lá na mansão californiana 
onde costuma mandar uns piropos às coelhinhas an-
tes de mais um crapaud com o motorista (a denúncia 
não é minha, é de Kendra Wilkinson, uma rapariga 
que viveu lá ano e meio e só fez sexo duas vezes) a 
este, digamos, estado de coisas. 
Quer dizer: como é que os senhores da Playboy por-

tuguesa justificam ao bom do Mr. Hefner as escolhas 
que fazem para a capa da revista? 
Pronto, vá lá: não falo de Ricardo Araújo Pereira, 

que de facto é um naco (embora tenhamos ficado to-
dos com a impressão de que tinha muito mais para 
mostrar, pois aquilo, no fundo, foram só as covinhas 
do queixo e mais nada). 
E também não falo de Ana Malhoa, que como todos 

sabemos foi a inspiração primeira do estilo de Rhian-
na (e que, portanto, Los Angeles conhece bem). 
Mas como explicar-lhe que, onde um dia a Playboy 

teve Marilyn Monroe, a Playboy portuguesa tenha 
Cláudia Jacques; que, onde um dia a Playboy teve 
Jane Mansfield, a Playboy portuguesa tenha Cristi-
na Areia; que, onde um dia a Playboy teve Ursula 
Andress, a Playboy portuguesa tenha o meu cande-
eiro do Zé Carioca, ainda por cima acompanhado de 
um candeeirinho chamado (louvado seja Deus Nosso 
Senhor, Maravilhoso Conselheiro, Anjo da Aliança) 
Jéssica?
Pois talvez o elucidem, assim que o velho começar 

a levantar cabelo: “Mas Hugh (podemos tratá-lo por 
Hugh?), não se esqueça de que cada uma destas ra-
parigas se despe por apenas 800 euros…” – e o mais 
provável é que o argumento colha. Efectivamente, e 
após 55 anos a investir milhões para fazer uma revis-
ta que não fosse apenas de divas despidas, Hugh He-
fner está agora falido, como se lê por toda a imprensa 
norte-americana. E talvez seja isso, aliás, a explicar 
porque é que, depois de tantos velhos empresários de 
comunicação social terem tentado sem sucesso obter 
o franchise da Playboy para Portugal, o fundador da 
revista tenha optado por entregá-la a uns 
tipos que, para não fazerem uma revista 
apenas de divas despidas, decidiram fazer 
uma revista apenas de mulheres nuas.



A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 20 DE JAnEiRO DE 2010 7VÁrIAS

Má língua
O título é bombástico. Eu sei. É in-

tencional.
Estou a “ouvir” os comentários mais 

ou menos jocosos de uns quantos “es-
forçados” e apressados analistas, aban-
cados com uma caçarola de tremoços 
ou emocionalmente atarefados num 
encontro de matraquilhos. Outros, pro-
curarão confirmar a sua imaginação, ao 
procurar colar-me intenções facilmente 
desmentidas de maledicência. De “cor-
te”. E a prova é, que nunca perdi o meu 
tempo a falar deles ou delas. Embora 
fosse matéria, comprovada, que daria 
facilmente para preencher uma crónica 
semanal. Por vários anos.
Tenho porém motivos mais relevantes 

a desenvolver, deixando ao riso, a for-
ma mais útil dessas críticas. E ao vento 
o cuidado de as espalhar e diluir.
Também não se trata do órgão carnudo 

e móvel, essencial ao gosto, graças às 
faculdades gustativas da sua face supe-
rior. Antes, ao papel primordial que liga 
os sons da linguagem.
Trata-se realmente de Língua. Falada. 

De comunicação. A nossa.
Essa Língua que se diluiu no espaço 

brasileiro, alterada, lapidada e acres-
centada com bizarras locuções dialéc-
ticas, condenada ao desaparecimento 
como identificação pátria. 
Porque vai além de problemas orto-

gráficos. Entramos de rompante, na 
casa da sintaxe.
Quando Portugal anuncia em caixa 

alta, uma resolução do Programa de 
Acção de Lisboa, no quadro da XIX Ci-
meira Ibero-Americana, em Dezembro 
último, destinada à formação em cola-
boração com o Brasil, de professores 
de Língua Portuguesa para a América 
do Sul, qual é o Português que se vai 
ensinar? Aquela que se exprime assim: 
Estamos localizados em suas costas… 
Nossa função são filtrar; Quando nos-
sa energia é abundante; Fico incrédu-
la muitas vezes ao me examinar…; ou 
em Português: Estamos localizados nas 
suas costas..; A nossa função é filtrar..; 
Quando a nossa energia…; Fico incré-
dula muitas vezes ao examinar-me…?
Estes, pequenos exemplos de lingua-

gem dos mais simplificados. Outros 
há bem mais complicados e utilizando 
palavras desconhecidas nos dicionários 
de Língua Portuguesa.
O novo Acordo que pretendem pôr em 

execução brevemente, em nada irá aju-
dar. Antes complicar e desprestigiar a 
nossa Língua. A boa. Se Portugal quiser 

fazer um pacto de amizade com o Peru, 
teremos algo confuso, ao dizermos que 
Portugal fez um pato com o Peru…
Alguns apressados “progressistas” 

não hesitaram a serem dos primeiros a 
utilizar as normas do AO, portanto de-
nunciadas e combatidas por inúmeros 
escritores e intelectuais portugueses, 
que continuam o combate, mesmo se 
com ares inglórios. Questão de afirma-
rem o seu desacordo face ao política e 
patrimonialmente ridículo. É uma ques-
tão de bom senso e de identidade nacio-
nal. Mas há sempre quem desprimore o 
preço a pagar…
No bloco de prendinhas de Natal que o 

Governo vai alinhavando e estendendo 
de longo em largo, foram anunciados, 
pelo Secretário de Estado das Comu-
nidades, 33 milhões de euros atribu-
ídos ao Instituto Camões, para ensino 
de Português no estrangeiro neste ano 
lectivo. Estabelecendo como priorida-
des a internacionalização da Língua, a 
CPLP e as Comunidades portuguesas, 
o dirigente reafirmou a intenção— tan-
tas vezes esquecida— de alargar a rede 
do EPE ao Canadá e aos Estados Uni-
dos…
Por sua vez, a presidente do Instituto 

Camões, Ana Paulo Laborinho, admi-
tiu na sexta-feira passada no âmbito 
da conferência “A Língua Portuguesa 
e as Relações Internacionais”, de que 
“o ensino de Português como língua 
materna pode acabar em alguns países 
porque o objectivo é a sua integração 
nos sistemas de ensino no estrangeiro”. 
Boa sorte! Reafirmou porém, a inten-
ção de apoiar o ensino da língua nos 
EUA e Canadá, porque nestes países 
se processa a aprendizagem desde há 
anos, nas colectividades comunitárias. 
No caso de Timor-Leste, a problemáti-
ca é que poucos são os timorenses que 
compreendem o Português, portanto, a 
sua língua oficial… 
Pretendem assim considerar um dia-

lecto que terá algumas parecenças com 
a nossa língua, o tétum, como patrimó-
nio da Lusofonia e procurar através dele 
incluir uma plataforma de promoção do 
Português. Creio, pelo contrário, que se 
deveria meter o enfoque na aprendiza-
gem e expansão da verdadeira Língua 
Portuguesa nas escolas e no mercado de 
trabalho, e não criar mais uma versão 
de má língua…com laivos de português 
à mistura. Já chega de maltratos. 

Raul Mesquita

pobres são cada
vez mais jovens
Taxa nacional é superior à da mé-

dia europeia. O risco de pobreza 
ameaçava 18% da população portugue-
sa em 2008, um ponto acima da percen-
tagem para a União Europeia (UE), se-
gundo dados divulgados pelo Eurostat. 
Menos idosos
Os números do organismo de estatís-

tica mostram uma descida considerável 
do risco de pobreza entre os mais idosos 
reformados, ao mesmo tempo que reve-
la um risco de pobreza acrescido entre 
os portugueses até 18 anos.
Entre 2007 e 2008, o risco de pobreza 

entre os jovens até aos 17 anos passou 
de 21% para 23%, enquanto nos portu-
gueses com mais de 65 anos a taxa bai-

xou de 26% para 21%. Entre os empre-
gados, o risco de pobreza manteve-se 
nos 12%. O Eurostat revela ainda que 
a percentagem da população portuguesa 
que não conseguia pagar uma semana 
de férias fora da sua residência era de 
64% (a média europeia era de 37%). Por 
outro lado, 35% não conseguia ter aque-
cimento em casa. 
Sem dinheiro
Também em 2008, 4% dos portugue-

ses não conseguia, pelo menos de dois 
em dois dias, pagar uma refeição com 
carne, galinha ou o equivalente em le-
gumes. Já para comprar carro, apenas 
9% não tem dinheiro para o fazer, valor 
que coincide com a média da UE.

Talibã assaltam cabul
O porta-voz dos talibã, Zabiullah 

Mujahid, disse à agência de notí-
cias Associated Press que 20 militantes 
armados, alguns dos quais com coletes 
de explosivos, entraram em Cabul para 
atacar o palácio presidencial e outros 
edifícios governamentais. Explosões e 
disparos de metralhadoras pesadas fo-
ram ouvidos toda a manhã e ainda na 
capital afegã. Pelo menos uma criança, 
um polícia e um soldado foram mortos 
nos ataques, nos quais morreram quatro 
bombistas suicidas.
Inseguro - A Força Internacional de 

Assistência à Segurança (ISAF) no 
Afeganistão referiu que dois terroristas 
morreram durante um ataque de um co-

mando talibã a forças de segurança afe-
gãs, num centro comercial no centro de 
Cabul. O grupo entrou no centro Ferosh-
gah Afghan após causar várias pequenas 
explosões numa zona onde se encontra 
o Banco Central, os Ministérios de Jus-
tiça e Finanças, o Palácio Presidencial e 
o hotel Serena, até ontem considerados 
zonas seguras. 
Acessos - Um momento depois do iní-

cio desse tiroteio houve outra explosão 
no centro comercial Gulbahar, junto ao 
Ministério do Interior. As autoridades 
bloquearam as principais vias de acesso 
e decretaram o encerramento dos edifí-
cios governamentais.

asiáticos estão a liderar a retoma
A China, a Índia e outras economias 

asiáticas em desenvolvimento es-
tão a liderar a retoma da economia glo-
bal. Por isso, o director-geral do FMI, 
Dominique Strauss-Kahn, sugeriu uma 
revisão em alta do crescimento global 
previsto para 2010, que em Outubro foi 
estimado em 3,1%.
Apesar destes avanços, Strauss-Kahn 

disse também que “ainda é cedo para 
abandonar os pacotes de estímulo fi-
nanceiro adoptados pelos governos, 
devido à fragilidade dos sinais de re-
toma”.
O director-geral da instituição avisou 

que “o risco de uma nova recaída não 

pode ser posto de parte” e lembrou 
também que “a recuperação tem sido 
lenta” nas chamadas economias desen-
volvidas. “Na maioria dos países, o 
crescimento ainda está a ser suportado 
pelas políticas públicas e estas devem 
manter-se até que tenhamos uma pro-
cura privada suficientemente robusta 
para as compensar”, acrescentou o 
responsável. Prioridades. Para Strauss-
Kahn o ataque à dívida pública é uma 
das principais prioridades das políticas 
globais. “Temos que corrigir as conse-
quências das políticas que foram pos-
tas em prática”, sustentou.
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fala de morte desde o início até ao fim, 
um pouco ousada, que misturava o hu-
mor e o erotismo de uma maneira com-
plicada e sensual. Todavia, aquilo que 
encontrei foi uma peça para rir basea-

da num assunto sério, ou seja a morte 
de uma mãe, de uma certa forma algo 
engraçada, sem tabu, com uma ligeira 
suspeita de erotismo, sensual onde se 
podem ver momentos ternos e burles-
cos e os quais podemos reconhece-los 
na nossa vida diária. É certo que o ero-
tismo continua um assunto delicado 
para não cair no pornográfico. 
É uma peça para um público aberto 

e avisado, mas é uma história de se-
dução para nos divertir e fazer vibrar 
de prazer. Pelo jogo das personagens, 
pelo texto, pela aposta na encenação, 
como diria uma das personagens o cão 
“Walkyria”, “je salive”, uma pessoa 
fica submissa e dominada ao mesmo 
tempo. A satira e a ironia, assim como 
a desenvoltura, faz-me lembrar aqui-
lo que se passa com um casal, face a 

uma situação que poderia facilmente 
ser trágica, mas a personagem princi-
pal muda o decorrer da situação para o 
que seria um drama antecipado passe 
simplesmente a ser cómico. A comédia 
não está presente onde todos podería-
mos pensar quando o erotismo está no 
programa.
Com um alinhamento baseado numa 

distribuição poliglota, esta peça abre a 
porta a um dinamismo de línguas ex-
tremamente interessante, numa produ-
ção onde se pode ouvir diálogos (fala 
e canto) em francês, inglês, português, 
alemão e mesmo em árabe. 
Se quiser assistir a uma peça interes-

sante, não perca até ao dia 6 de Feve-
reiro de 2010 no Espace Go no boule-
vard St-Laurent.

Maria de Medeiros: Sextett uma 
comédia erótica? Continuação da página 1

Após o espectáculo tivemos o prazer 
de falar com a Maria de Medeiros so-
bre a sua actividade profissional e fica-
mos a saber que ela bem como todos os 
intérpretes aceitaram participar nesta 

peça muito antes do Remi De Vos ter 
iniciado a sua escrita. Uma vez os in-
térpretes escolhidos, o escritor teve a 
possibilidade de escrever “sobre medi-
da” aquilo que se propunha em função 
das características dos actores, o que é 
uma grande vantagem. Maria de Me-
deiros com as suas actividades ligadas 
ao cinema esteve um pouco ausente 
dos palcos e esta foi a melhor forma de 
voltar ao teatro, já que, de longa data, 
conhece bem o realizador Eric Vigné, 
tendo sido colegas no conservatório 
em Paris.
Aproveitando a sua passagem por 

Montreal, Maria de Medeiros apresen-
tará também ao público de Montreal na 
cinemateca do Quebec um dos seus fil-
mes, Capitães de Abril. Após projecção 
deste filme, que se baseia na revolução 

do 25 de Abril,  se-
guir-se-à  um debate 
sobre a revolução, 
tema que está ago-
ra bem assente em 
função das guerras 
para instauração da 
democracia num 
pais. Em Feverei-
ro nos dias 20 e 21 
estará na quinta sala 
da “Place des Arts” 

onde apresentará o seu espectáculo in-
titulado “A little more blue”, onde in-
terpretará canções dos seus dois álbuns 
com uma viagem musical entre a Pe-
nínsula Ibérica e os grandes continen-
tes Americano e Africano.
Para finalizar, esta nova década 2010 

começa da melhor forma para a cultu-
ra portuguesa, já que vários espectá-
culos estarão presentes entre nós com 
diversos eventos que destacam a nossa 
cultura e gastronomia. Não esquecer 
que em Fevereiro estarão também em 
Montreal cerca de 20 chefes bem con-
ceituados. Não percam o que está aí 
para vir, porque não sabemos quando 
teremos uma nova oportunidade para 
ver esta qualidade.

Diamantino De Sousa

NA CAsA DOs AçOREs DO QUEbEQUE

Jantar de apresentação
da nova Direcção
Benjamin Moniz pediu o apoio dos 

sócios, a fim de levar a bom ter-
mo o mandato agora iniciado, apelando 
também nesse sentido à unidade de to-
dos os seus colegas da Direcção.
O presidente da Casa dos Açores do 

Quebeque (Caçorbec), que falava no 
sábado transacto durante o jantar de 
apresentação da nova Direcção para o 
corrente ano, deseja “criar mais acti-
vidades para os jovens”, lembrando 
igualmente que “temos a obrigação 
de dar continuidade ao que trouxemos 
dos Açores”.

Damião Sousa, presidenete cessante, 
foi outro dos oradores, afirmando que 
“esta Direcção vai trabalhar fortemen-
te. E trabalhar bem, se formos todos 
unidos”.

A festa poderá ter pertencido oficial-
mente aos membros dos novos Conse-
lho de Administração (CA) e Conselho 
Fiscal e de Deontologia (CFD), mas foi 
o pessoal da cozinha que mais se dins-
tinguiu com a confecção 
do apetitoso jantar, na-
quele ambiente bem aco-
lhedor e divertido de “não 
há gente como a gente”!
A solidariedade para com 

a tragédia no Haiti, esteve 
também em grande desta-
que, quando o presidente 
da Caçorbec sugeriu que 
se fizesse um minuto de 
silêncio pelas respectivas 
vítimas, seguindo-se uma 
colecta entre os presen-
tes no salão, efectudada 
por Olivia Paiva. Foram 
recolhidos 300 dólares, montante que 
se juntará ao da colecta a ser efecutada 
durante o jantar tradicional das sextas-
feiras, já no dia 23, sendo depois tudo 
entregue à Cruz Vermelha.
Relembramos, entretanto, os nomes e 

posições dos novos corpos directivos, 
começando com os do CA, e que são os 
seguintes: Benjamin Moniz, presiden-
te; Fernand Pacheco, vice-presidente; 
Emanuel Martins, tesoureiro; Manuel 
A. Pereira, secretário; e Damião Sousa, 
Maria de Jesus Andrade, Alice Mace-
do, José D. Silva e Gabriel Perdigão, 
directores.
No CFD, Francisca Reis é a presiden-

te, e Carlos Saldanha (ausente nesta 
noite por indisposição pessoal), é o se-
cretário.
Alguns destes membros foram agra-

ciados com placas de reco-
nhecimento pelo exemplar 
trabalho que têm efectuado, 
conforme foi referido também 
por Benjamin Monix. Foram 
eles e elas: José M. Cabral, 
Gabriel Perdigão e Maria J, 
Andrade; José D. Silva, Alice 
Macedo, José Machado e Da-
mião Sousa
Eddy Sousa e DJ Xmen esti-

veram numa das suas melho-
res noites, com uma boa varie-

dade de canções e de música regional, 
nacional e estrangeira para regalo dos 
pares dançantes, a que a câmara da TV 
Montreal Magazine certamente saberá 
também dar testemunho.

A Voz de Portugal, que há mais de um 
quarto de século tem vindo a apoiar as 
actividades da Caçorbec, saudá os no-
vos corpos gerentes, cujos membros 
certamente continuarão a dar o seu me-

lhor em prol dos interesses da colecti-
vidade, dos seus sócios e da comunida-
de em geral.
Votos de profícuo trabalho.

António Vallacorba



A VOZ DE PORTUGAL - qUARTA-fEiRA 20 DE JAnEiRO DE 2010 9HISTÓrIA

© 2001 Porto Editora, Lda.

Reis de portugal
29º Monarca de portugal
Dinastia de Bragança
                                    1828-1834

D. MIGUEL – O USURPADOR

Terceiro filho varão de D. João VI 
e de D. Carlota Joaquina, nasceu 

em Queluz em 26 de Outubro de 1802 
e morreu em Brombach em 14 de No-
vembro de 1866. Vigésimo nono rei de 
Portugal (1828-1834), ficou conhecido 
pelo cognome de “o Usurpador”.
Na sequência da primeira invasão 

francesa, embarcou, em 1807, com 
a família real para o Brasil, de onde 
regressou acompanhado dos pais em 

1821, tendo ficado o seu irmão D. Pe-
dro a governar o Brasil. Durante a sua 
estada no Brasil deram-se em Portugal 
acontecimentos que viriam a condicio-
nar a sua acção, como a Conspiração 
de 1817 e, sobretudo, a Revolução li-
beral de 1820. Regressou a Lisboa em 
3 de Julho de 1821, quando o liberalis-
mo dava os seus primeiros passos no 
nosso país, facto que provocou em D. 
Carlota Joaquina uma forte reacção, 
apoiando a rainha os adversários do 
regime nascido em 1820. Depressa o 
infante assume a chefia dos partidários 
do antigo regime, aglutinados em volta 
de sua mãe. Assim, esteve à frente dos 
movimentos contra-revolucionários 
da Vila-Francada (1823) e da Abrilada 
(1824).
A Vila-Francada conduziria à dis-

solução das Cortes liberais e ao fim 
da vigência da Constituição de 1822, 
acabando por redundar numa vitó-
ria política que elevaria D. Miguel a 
comandante-chefe do exército portu-
guês. A Abrilada só não teve sucesso 
mercê da intervenção de diplomatas 
estrangeiros acreditados em Lisboa. 
Após o golpe, D. João VI demite o fi-
lho do alto cargo que ocupava desde a 
Vilafrancada e D. Miguel deixa o País, 
fixando-se em Viena de Áustria, onde 
permaneceria por quatro anos.
Aquando da morte de D. João VI, em 

10 de Março de 1826, D. Miguel es-
creve para o Brasil, afirmando aceitar 

D. Isabel Maria como regente do reino 
e seu irmão como legítimo herdeiro do 
trono. Numa tentativa de conciliação, 
D. Pedro IV abdica do trono português 
a favor de sua filha D. Maria da Gló-
ria, na dupla condição de ser jurada 
a Carta Constitucional e de sua filha 
casar com o tio, D. Miguel. Este não 
só celebra os esponsais com a sobri-
nha como jura a Carta Constitucional 
outorgada por seu irmão.

Chegado a Lisboa em Fevereiro de 
1828, D. Miguel jura novamente a 
Carta. Porém, decorrido pouco tempo, 
falta ao compromisso assumido com 
seu irmão, nomeia um novo ministé-
rio, dissolve as Câmaras e, convoca-
das as cortes à maneira antiga, é pro-
clamado, pelos três estados do reino, 
rei absoluto. São sufocados os focos 
de reacção antimiguelista. Os liberais 
emigram em massa e os que ficam são 
alvo do terror miguelista; são presas 
ou degredadas milhares de pessoas, e 
muitas são sumariamente executadas.
Os exilados, após se reunirem nos 

Açores (Ilha Terceira), sob os auspí-
cios de D. Pedro, seguem para o norte 
do país. Em Junho desembarcam no 
Pampelido e daí seguem para o Por-
to, onde sofreriam um longo e penoso 
cerco. Dá-se, pois, início a uma guerra 
civil que se prolongaria por dois anos 
(1832-1834) e que levaria ao trono D. 
Maria II. Verificando a impossibilida-
de de continuar a luta, D. Miguel ren-
deu-se, assinando em 26 de Maio de 
1834 a Convenção de Évora-Monte. 
No dia 1 de Junho de 1834, D. Miguel 
deixa definitivamente Portugal, se-
guindo para Itália. Acaba por se fixar 
na Alemanha, onde casa em 1851 com 
D. AdelTaide de Loewenstein-Wer-
theim-Rochefort-Rosenberg, de quem 
teve sete filhos, e onde veio a falecer a 
14 de Novembro de 1866.
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Armando Miguel
1920 – 2010

Faleceu no dia 16 de Janeiro de 2010, com 89 
anos de idade, Armando Miguel, natural de Caldas 
da Rainha, Portugal, esposo de Chouchete Da 
Glória Santos.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos Elizabeth, 
Armando-José já falecido e Margaret; seus netos 
Tony, David, James e Joey; seus bisnetos Micheal 
e Kevin, assim como restantes familiares e ami-
gos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
La Maison Darche
7679 boul. Taschereau, Brossard
450-463-1900
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 20 de Janeiro de 2010, das 14h 
às 17h e das 19h às 21h, e amanhã, dia 21, a partir das 9 horas. 
Seguir-se-á, às 11 horas, o funeral, na capela do complexo. Irá a 
sepultar no Cemitério Côte-des-Neiges. 
“Mon grand père était un homme fier de ses racines portugaises. Il a 
quitté son pays natal très jeune dans le but d’améliorer la qualité de vie 
de sa famille. C’est grâce à lui que je mène une belle vie aujourd’hui au 
Canada. Je te remercie Grand-papa pour ton courage et surtout tous 
les sacrifices que tu as fait pour notre famille. Plus qu’un grand-père, tu 
étais mon meilleur ami.” - James
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.

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

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Aide juridique                                    514.842.2233
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance automobile    514.873.7620
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Auberge Transition           514.481.0495
Casamentos civis      514.393.2113
Cidadania Canadiana  1-888 242-2100
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Multi-Ecoute 514.737.3604
Normas do trabalho                         514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
                         1.800.277.9915
Protecção ao consumidor

1.800.387.1194
Protecção da juventude      514.896.3100
Regie ass. automobile       514.873.7620
Revenu Canada         1.800.959.7383
Revenu Québec              514.864.6299

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 Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                       514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Com. Angolana de Mtl               514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
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

19 de Janeiro de 2010
1 euro = caD 1.481130

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

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      450.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

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

COLABORE COM O nOSSO JORnAL

02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  30 MINUTOS    
16:30  MAGAZINE GOA CONTACTO    
17:00  GRANDE REPORTAGEM-SIC  
17:30  A HORA DE BACO    
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O OLHAR DA SERPENTE  
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE GOA CONTACTO    
22:15  TRIO D´ATAQUE    
23:30  SERVIÇO DE SAÚDE  
01:00  JOGO DUPLO(R/)

01:30  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
15:45  TAÇA DE PORTUGAL Diferido
           Belenenses vs Porto 
17:00  BIOSFERA (R/)     
17:30  BRASIL CONTACTO    
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  TAÇA DE PORTUGAL Diferido
           Sporting vs Mafra 
21:45  TELEJORNAL MADEIRA    
22:15  TELEJORNAL - AÇORES    
22:45  BRASIL CONTACTO    
23:15  DOCUMENTÁRIO 
           América, América...Chegamos
           todos bem 
23:45  GRANDE REPORTAGEM-SIC  
00:15  PAI À FORÇA    
01:00  JOGO DUPLO(R/)     
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02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  ANTES PELO CONTRÁRIO    
16:15  TIMOR CONTACTO    
16:45  A ALMA E A GENTE     
17:15  COUTO & COUTADAS  
17:45  DOCUMENTÁRIO 
            América, América...Chegamos
            todos bem 
18:15  DOCUMENTÁRIO-350 Metros 
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O OLHAR DA SERPENTE  
21:00  TELEJORNAL MADEIRA    
21:30  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  TIMOR CONTACTO    
22:15  FAMÍLIA, FAMÍLIA    
00:15  GRANDE ENTREVISTA    
00:45  IR É O MELHOR REMÉDIO  
01:00  QUARTO CRESCENTE

02:00  ÁFRICA 7 DIAS  
02:30  DA TERRA AO MAR  
03:00  BOM DIA PORTUGAL FIM-DE-
SEMANA    
04:00  ZIG ZAG    
05:00  FILHOS DA NAÇÃO  
05:30  A ALMA E A GENTE (R/)       
06:00  PORTUGAL SEM FRON-
TEIRAS     
08:00  JORNAL DA TARDE     
09:00  ZIG ZAG    
10:00  DESPORTO 2  
11:30  O QUE SE PASSOU FOI ISTO
12:00  ATLÂNTIDA (AÇORES)  
13:30  ÁFRICA DO SUL CONTACTO    
14:00  NOTÍCIAS DE PORTUGAL    
14:30  CONTRA INFORMAÇÃO     
15:00  TELEJORNAL    
16:00  A VOZ DO CIDADÃO     
18:15  PAI À FORÇA(R/)     
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O QUE SE PASSOU FOI ISTO     
20:30  TELEJORNAL MADEIRA    
21:00  TELEJORNAL - AÇORES    
23:15  ÁFRICA DO SUL CONTACTO
23:45  BOMBORDO(R/)   
00:15  O ÚLTIMO PASSAGEIRO(R/)

02:00  ÁFRIC@GLOBAL  
02:30  CONSIGO    
03:00  BOM DIA PORTUGAL    
04:00  ZIG ZAG    
05:15  EUCARISTIA DOMINICAL    
06:15  EURODEPUTADOS    
06:45  PAI À FORÇA    
07:30  CONTRA INFORMAÇÃO     
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  PROGRAMA DAS FESTAS     
12:00  DESPORTO 2  
13:45  SURFTOTAL  
14:00  EUROPA CONTACTO    
14:30  ARTES DE RUA  
15:00  TELEJORNAL    
16:00  AS ESCOLHAS DE MARCELO  
16:15  CONCELHOS DE PORTUGAL  
16:45  FAMÍLIA, FAMÍLIA (R/)     
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  A ALMA E A GENTE (R/)       
20:30  TELEJORNAL MADEIRA    
21:00  TELEJORNAL - AÇORES    
21:30  O FIO DO HORIZONTE  
23:15  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
23:45  COUTO & COUTADAS  
00:15  EUROPA CONTACTO(R/)     
00:45  CUIDADO COM A LÍNGUA!

02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:16  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
14:45  MAGAZINE EUA
            CONTACTO - N. INGLAT    
15:15  FUTEBOL 
            Benfica All Star vs Amigos 
17:15  SÓ VISTO!(R/)      
18:00  JOGO DUPLO    
19:10  NOTÍCIAS  
20:00  O OLHAR DA SERPENTE  
21:04  TELEJORNAL MADEIRA    
21:41  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. INGLAT    
22:15  PRÓS E CONTRAS(R/)   
00:30  A HORA DE BACO    
01:00  JOGO DUPLO    

02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  ZIG ZAG    
10:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  30 MINUTOS    
16:30  MAGAZINE
           MACAU CONTACTO    
17:00  GRANDE REPORTAGEM-SIC  
17:30  A HORA DE BACO    
18:00  JOGO DUPLO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  O OLHAR DA SERPENTE  
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
           MACAU CONTACTO    
22:15  TRIO D´ATAQUE    
23:30  SERVIÇO DE SAÚDE  
01:00  JOGO DUPLO(R/)

* HORA DE MONTREAL                             ** HORÁRIO SUJEITO A MODIFICAçõES

†

M E M O R A N D U M
19º Ano de Saudade

Cornélio Medeiros
Esposa e filhos, assim como muitos familia-
res e amigos recordam com profunda sau-
dade o seu ente querido.
Renovam profunda gratidão pelas presen-
ças amigas na liturgia do 19º ano em sufrá-
gio pela sua alma, que se realiza domingo, 
dia 31 de Janeiro de 2010, 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.

Edmundo da Silva
1928-2010

Faleceu no dia 15 de Janeiro de 2010, o se-
nhor Edmundo da Silva.
Deixa na dor a sua esposa e melhor amiga 
Hermosa; seus filhos Fern (Danica) e Peter 
(Diane); seus netos Alexander e Jason; seus 
sobrinhos (as) Paulo, Lyne, Yann (Dominique) 
e Shanna, assim como outros familiares e 
amigos, no Canadá como em Portugal.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Rideau funeral Home
4275 boul. des Sources, DDO
514-685-3344
O velório tem lugar amanhã, quinta-feira 21 
de Janeiro de 2010, das 17h às 21h. 
Em vez de flores, donativos à “Alzheimer’s Society” seriam apreciados. A 
família vem por este meio agradecer a Vigi Santé Pierrefonds pelos cui-
dados que lhe foram prestados, e a todas as pessoas que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-hajam.

† Júlia Almeida 
1918 - 2010

Faleceu em Longueuil, no dia 17 de Janeiro 
de 2010, a senhora Júlia Almeida, natural de 
Água de Pau, São Miguel, Açores, com a 
idade de 91 anos.
Deixa na dor as suas irmãs Lígia Tavares e 
Margarida Almeida; seus sobrinhos Roberto, 
José António, Guilherme e Joaquim; suas 
sobrinhas Tina, Alda, Odete, Graça, Maria 
Lurdes e Eulália, assim como outros familiares 
e amigos, aqui e em São Miguel, Açores. 

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire Groupe Yves Légaré inc
2750, boul. Marie-Victorin Este, Longueuil
514-595-1500
Victor Marques

O velório terá lugar sexta-feira, dia 22 de Janeiro de 2010, das 18h 
às 22h. O funeral terá lugar sábado, dia 23 de Janeiro, após missa de 
corpo presente, às 11 horas, na Igreja St-Sébastien, 780, rue Pierre-
Viger, Boucherville, seguindo para o Cemitério Ste-Famille, onde irá 
a sepultar.
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.

† Jorge Guedes
1960 - 2010

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Janeiro de 
2010, com 49 anos de idade, Jorge Guedes, 
natural de Vila Nova de Gaia, Portugal, filho 
de David Guedes e Judite Fernandes.
Deixa na dor os seus pais; seus filhos 
Amanda e Joey; seu irmão Arthur, sua irmã 
Lina (David Issan); seus sobrinhos Evan e 
Eric; sua cônjuge Edith Gagnon, 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 sábado, 16 de Janeiro de 2010, após missa de 
corpo presente, na Igreja Santa Cruz, seguindo-se a sepultura, em 
cripta, no Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-hajam.

o ano da Morte
de Ricardo Reis em
leitura no consulado

Decorreu a semana 
passada, no Con-

sulado Geral de Portu-
gal em Montreal, um 
encontro do Círculo de 
leitura europeu de Mon-
treal, com a importante 
colaboração do profes-
sor Luís Filipe Aguilar, 
do Instituto de Camões. 
Os participantes tinham 

sido convidados a este encontro dedicado a Portugal, 
para leitura de uma obra do escritor português José 
Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis, publi-
cada em 1984.
Com uma sala no Consulado cheia de convivas de 

todas idades, o professor Luís Filipe Aguilar fez um 
resumo da vida de Saramago, assim como da sua li-
gação pessoal com o escritor, que faz cada vez mais 
polémica em Portugal. Seguiu-se uma apresentação 
da obra em estudo neste encontro, e duma discussão 
sobre o estilo de Saramago, e do seu interesse literá-
rio em Fernando Pessoa.
O Ano da Morte de Ricardo Reis é um livro publi-

cado em 1984 cujo protagonista é o heterónimo de 
Fernando Pessoa, Ricardo Reis. O personagem que 
empresta o nome à obra regressa a Lisboa em 1936, 
depois duma ausência de 16 anos, e aí se instala, ob-
servando e testemunhando o desenrolar de um ano 
trágico, através do qual o leitor é levado a sentir o 
clima cinzento em que Portugal e a Europa estavam a 
viver, e que seria terrível. 
Tivemos o prazer da presença do senhor Cônsul-ge-

ral, Fernando Demée de Brito, que ofereceu no final 
do encontro um vinho do Porto. 
Parabéns por essa iniciativa literária.

Miguel Félix

†
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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

coSTURa
Compramos e vendemos máqui-
nas de costura domésticas. 

514-844-4351

eMpReGoS
Operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 

Bom salário. Tempo inteiro. 
514-820-5247

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

Rosa 514 278.3956

viDeNTe

veNDe-Se

4 pneus de Inverno com jantes de 
13po, usados. 

514-571-1924

Faço todo o género de renovações. 
Contactar o senhor Lopes.

514-946-2760

ReNovaÇÕeS

Casal para manutenção de 50 
apartamentos à beira do rio, do 
lado do metro Cartier. Grande 
apartamento no rés-do-chão for-
necido e salário.

514-355-1233
Homem c/ experiência de constru-
ção para trabalhos ligeiros em sítio 
comercial, e limpeza geral. Salário 
anual. 

514-355-1233

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

Quartos, apartamentos e lofts co-
merciais. Manuel Picado: 
514-296-7274 ou 514-843-6036

Empregados com experiência, 
para corrimãos e revestimento em 
alumínio. Bom salário.

514-608-1866

Ajudante de mesa (busboy) a tem-
po inteiro para trabalhar num res-
taurante português. 

514-240-3912

Senhora para limpeza. 
514-272-6207

Tinturaria (Nettoyeur), com serviço 
de costura e sapataria. Preço 
negociável. Loja estabelecida há 
20 anos. 

514-776-7451

aRReNDa-Se

ZOnA DE ST-MiCHEL
Grande 31/2, entrada de máqui-
na de lavar e secar. Livre imedia-
tamente.
514-324-9542 ou 514-924-1543

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

Sismo de 5.8 abala 
ilhas caimão
Um terramoto de magnitude 5.8 na escala de Ri-

chter atingiu ontem as Ilhas Caimão, nas An-
tilhas. Até ao momento não há registo de vítimas. 
Segundo o Centro de Pesquisas Geológicas dos EUA, 
o sismo ocorreu pelas 12h23. Testemunhas descreve-
ram que o abalo durou cerca de dez segundos. “O meu 
apartamento balançou todo durante dez segundos”, 
contou o fotógrafo Alan Markff, em George Town. Até 
ao momento não há registo de vítimas ou danos mate-
riais. As Ilhas Caimão situam-se próximo de Cuba e 
do Haiti, na região das Caraíbas, onde há uma semana 
um forte abalou destruiu parte do território haitiano.

pai foi à escola
agredir criança
O que parecia ser um conflito entre crianças acabou 

por levar um pai a agredir um aluno do Infantário 
e Escola Primária de Eiras, em Paradela do Vouga, no 
concelho Sever do Vouga. O caso aconteceu no final 
da semana passada, está a ser investigado pelas auto-
ridades, e levou a escola a proibir a entrada dos pais 
no estabelecimento de ensino. Já há mais de um ano 
que os problemas entre uma menina de seis anos e três 
outros alunos eram do conhecimento da direcção da 
escola. 
“Os professores já tinham chamado o meu filho e 

outros dois para uma reunião, no final do ano pas-
sado”, refere Dina Manuela, mãe de uma das crian-
ças. Em causa estavam alegadas agressões de que era 
alvo a menina, que frequenta o 1º ano. Na semana 
passada, o pai da menina, engenheiro de profissão, 
pediu para entrar na escola para ir à casa de banho. 
Já lá dentro, pediu à filha para lhe indicar quem eram 
as crianças que alegadamente lhe batiam, dirigiu-se a 
um deles e agrediu-o. 
“O meu filho diz que nunca lhe bateu. Dava-lhe em-

purrões, mas nunca a magoou”, referiu ao CM Dina 
Manuela, mãe da criança agredida. “Disse às crian-
ças que lhes tirava os olhos e que os matava, pu-
xou as orelhas ao meu filho, de 9 anos, empurrou-o 
contra os cabides e só parou porque apareceram as 
funcionárias da escola e uma professora”, remata.

os 10 riscos globais 
para este ano
O Fórum Económico Mundial divulgou o seu rela-

tório que inclui os dez grandes riscos do Mundo 
em 2010 e salientou que “a actual crise económica 
vai fazer-se sentir a longo prazo”. A subida e a vo-
latilidade dos preços dos alimentos serão o grande 
desafio deste ano, seguido do aumento dos preços do 
petróleo. A desvalorização do dólar norte-americano 
é o terceiro grande risco mundial. Saiba mais em 
www.weforum.org/en/initiatives/globalrisk/Reports/
index.htm.

Desemprego
continua a subir
IEFP-O número de desempregados inscritos nos 

centros de emprego subiu 26,1% em Dezembro face 
a igual mês de 2008, mas o ritmo de novos desempre-
gados tem vindo a abrandar desde Setembro. Segundo 
o Instituto do Emprego, no final de Dezembro esta-
vam inscritos nos centros de emprego 524.674 pesso-
as, mais 108.669 indivíduos do que em 2008. A subida 
ocorreu tanto nos jovens como nos adultos.

Governo pede
adiamento à ce
MAGALHÃES-O Governo pediu mais tempo 

à Comissão Europeia (CE) para responder às 
questões levantadas sobre a adjudicação à JP Sá Cou-
to do fornecimento dos computadores Magalhães, se-
gundo fonte oficial do Ministério das Obras Públicas. 
O prazo termina amanhã, mas o Executivo PS pediu 
uma prorrogação desta data.

Agente de viagens com 2 anos de 
experiência, que fale Francês, In-
glês, Português. 

514-849-1153
Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”, 
1 pessoa para trabalho geral e 1 
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos 
de exp. Salário conforme experi-
ência. 

Contactar Jos 514-325-7729
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pAlAvRAs CRUzADAs

ANEDOTAs

HORiZOnTAiS: 1. Lava. Pessoa excessivamente gorda (fig.). 2. Car-
nudo. Antiga porcelana do Oriente. 3. Fruto do anduzeiro. Próprio de 
Ícaro ou que se lhe refere. 4. Encefalopatia espongiforme bovina. Par-
te do embrião que se desenvolve por efeito da germinação. 5. Batrá-
quio anfíbio aquático, anuro, da família dos ranídeos. Tornar-se pior. 
6. Sucedâneo do iodofórmio. Furioso. 7. Próprio de cidade. Quatro em 
numeração romana. 8. Habitante. Naquele lugar. 9. Coberto de areia. 
Pedaço de madeira para queimar. 10. Unidade binária de quantidade 
de informação. Eterno. 11. Título do soberano russo no tempo do Im-
pério. Estar patente.
VERTiCAiS: 1. Pele curtida de cabra. Abecedário (abrev.). 2. Moradia 
grande e luxuosa. Doença do cafezeiro. 3. Inflama-se. O ponto mais 
elevado da popa do navio. 4. O m. q. galengue. Fêmea do parafuso. 
5. Molibdénio (s.q.). Confusão. 6. Estabelecimento de caridade para 
albergar pessoas necessitadas. Pequeno cabo náutico para alar. 7. 
Instrumento musical, de sopro, de forma ovóide e timbre semelhante 
ao da flauta. Exprime a ideia de separação, afastamento (pref.). 8. 
Planta aristoloquiácea usada como emético. Artigo (abrev.). 9. Impi-
gem. Medida agrária dos Romanos. 10. Emanação. Pedra lavrada em 
quadrado, para revestimento de paredes. 11. Gavinha. Alegre.

Porque é que os Alentejanos quando andam de mota levam um ma-
chado à frente? É para cortarem o vento.
Um alentejano apanha um comboio para ir ao Porto e senta-se ao 
lado de um senhor muito bem vestido. O alentejano começa a olhar 
e pergunta: - Por acaso você nunca apareceu na televisão? Ao que o 
Sr. responde: - Sim, eu costumo ir a muitos concursos de cultura geral 
e por isso o Sr. deve-me conhecer daí. Como a viagem vai ser longa, 
você por acaso não quer fazer um jogo comigo? - Pode ser. - Respon-
deu o alentejano. - Então fazemos assim: como eu tenho mais cultura 
que o Sr., você faz-me uma pergunta sobre um assunto qualquer e 
se eu não souber responder, dou-lhe 50 euros. A seguir faço-lhe eu 
uma pergunta e se não souber a resposta, dá-me só 5. Concorda? - 
Vamos a isso. - Respondeu o alentejano confiante. - Então eu faço-lhe 
a primeira pergunta. Diga-me o nome da pessoa que escreveu “Os 
Lusíadas”, aquele poeta só com um olho, que dignificou Portugal? O 
alentejano começa a pensar e passados alguns instantes diz: - Nã sei. 
Ê nã sei leri. - A resposta era Luís de Camões. Dê-me os mil escudos 
e faça-me uma pergunta qualquer. - Tomi. Bem, qual é o animali que 
se o encostar a um chaparro sobe-o com quatro patas e desce-o com 
cinco patas? - Olhe, essa nem eu sei. - Respondeu o homem muito 
admirado. - Então passe para cá os 50 euros. - Tome. Mas agora diga-
me, que animal é esse? - Tamém nã sei. Tome lá 5. 

Entre dois amigos: - Olha, ali em baixo é o vale do eco! - Ai é?! Então 
vamos lá. Quando lá chegaram diz um: - Olá!... Diz o eco: - Olá!... 
Olá!... Diz então o outro: - Otorrinolaringologista! Diz o eco: Otoquê?... 
Otoquê?...

pedro abrunhosa com disco novo em abril
O novo álbum de Pedro Abrunhosa sai no próximo 

mês de Abril. Este é o primeiro disco do músico 
portuense com a banda Comité Caviar , depois da se-
paração dos Bandemónio. 
“Precisava de recrutar sangue novo, espíritos no-

vos. Mudei tudo. Somos um mundo diferente desde 
que fundei os Bandemónio. Passou-se muita coisa: 
passou-se muita música, passou-se muita violência, 
passou-se muito amor e nós somos forçosamente di-
ferentes. E a música ou muda ou morre”, explicou 
Pedro Abrunhosa em Maio de 2009. Ainda sem título 
conhecido, o sucessor de Luz (2007) é um dos prin-
cipais lançamentos portugueses agendados para os 
próximos meses, a par dos novos discos de Deolinda, 
Mão Morta ou Tiago Bettencourt. 

«Toy Story 3» regressa em 2010
O terceiro filme da saga «Toy Story» regressa em 

2010 e as primeiras imagens já estão na internet, 
com todas as personagens principais dos filmes ante-
riores agora largados num infantário, após o seu dono 
partir para a faculdade.
Após grande sucesso no cam-

po das curtas-metragens com 
filmes tão memoráveis e im-
portantes na evolução da ani-
mação informática como “Luxo 
Jr.” e “Tin Toy”, a Pixar ganhou 
cartas de nobreza no mundo do 
cinema com a sua estreia na 
longa-metragem, “Toy Story – 
Os Rivais” (1995), a primeira 
totalmente animada por com-
putador da história. E se esse 
filme foi unanimente elogiado, 
o estúdio conseguiu o feito de, 
quatro anos depois, lançar uma 
sequela “Toy Story 2 - Em Bus-
ca de Woody”, ainda mais bem 
recebido em termos de crítica e 
público que o filme anterior.
“Toy Story 3” tem a sua estreia marcada para o 18 

de Junho de 2010. Desta vez, já não será John Las-
seter o realizador mas sim Lee Unkrich, responsável 
pela montagem dos filmes anteriores e co-realizador 
do segundo.

A história ainda não foi completamente divulgada, 
mas sabe-se que envolve as peripécias dos bonecos 
ao serem deixados num infantário após o seu dono, 
Andy, partir para a faculdade.

O elenco vocal está todo de volta, incluindo Tom 
Hanks, Tim Allen, John Ratzenberger e Joan Cusack. 
Entre as novas vozes contam-se Jodi Benson como 
Barbie e Michael Keaton como Ken.

Nicolas cage brilha em nova
versão de “o aprendiz de feiticeiro”
Jay Baruchel vai ser o aprendiz de um feiticeiro 

encarnado por Nicolas Cage na Nova Iorque da 
actualidade, numa nova versão da célebre história de 
Goethe. O primeiro “trailer” acaba de chegar à in-
ternet.
Um feiticeiro deixa a sua oficina 

aos cuidados do seu aprendiz, que 
rapidamente provoca o caos ao ex-
perimentar magias para as quais 
ainda não tem o treino necessário. 
A história surgiu primeiro em forma 
de balada no final do século XVIII 
pela mão do alemão Goethe e depois 
como poema sinfónico composto 
por Paul Dukas no termo do sécu-
lo XIX. Em 1940, a Disney pegou 
nesta melodia e integrou-a no filme 
“Fantasia”, com Mickey no papel 
do aprendiz de Feiticeiro, num filme 
que ficou para a história.
Agora é uma vez mais a Disney a 

actualizar a história, deslocando a 
acção para a Manhattan da actualidade. Jay Baruchel 
interpreta um estudante universitário que é recrutado 
a contragosto por um feiticeiro (Nicolas Cage), para 
o ajudar a combater as forças das trevas. Para tal, terá 
de aprender tão rápido quanto possível as ciências da 

magia. O realizador é Jon Turteltaub, que já dirigira 
Cage nas duas películas da série “O Tesouro”. Jay 
Baruchel é um jovem actor canadiano que tem ganho 
proeminência maioritariamente em papéis de “geek” 

em filmes como “Million Dollar Baby - Sonhos Ven-
cidos”, “Loucos e Fãs”, “Um Azar do Caraças” e 
“Tempestade Tropical”. Monica Bellucci também 
participa no filme.
O filme tem estreia marcada para Julho de 2010.
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sOlUçãO
SOLUÇÃO CRUZADAS:

sUDOKU
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9

5

6
2
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5

7

FOTO DA sEMANA

231796584
689354217
457821936
723569148

175642893
394187652

548213769
862935471

916478325

9

HORiZOnTAiS: 1. Magma, Odre. 2. Car-
noso, Aal. 3. Andu, Icário. 4. Bse, Blasto. 5. 
Rã, Piorar. 6. Iodol, Iroso. 7. Urbano, IV. 8. 
Incola, Ali. 9. Areado, Acha. 10. Bit, Eternal. 
11. Czar, Extar. 
VERTiCAiS: 1. Cabrim, Abc. 2. Mansão, 
Iriz. 3. Arde, Duneta. 4. Gnu, Porca. 5. Mo, 
Bilbode. 6. Asilo, Alote. 7. Ocarina, Ex. 8. 
Ásaro, Art. 9. Dartro, Acna. 10. Raio, Silhar. 
11. Elo, Jovial.

Kayla Oliveira à direita, modelando
na exposição “marrions-nous”

...  ecrãs gigantes?
Porque adoram tudo o que seja gigante, seja ecrãs, 

seja carros, seja packs de cervejas, seja, pronto, ou-
tras coisas que não neurónios. Fisicamente até podem 
ser metrossexuais e usar hidratante anti-rugas e serum 
anti-barriga como se não houvesse para a semana, mas 
de cabeça ficaram todos na pré-história, quando quem 

ficava com a melhor caverna e a fêmea mais cabeluda 
era o neanderthal que arrastasse para a frente das ditas 
o maior plasma. Quer dizer, mamute. 
... quererem todos ser Rambos?
Porque acham que se forem giros, lavadinhos, sen-

síveis e com covinhas ao canto da boca, os outros ho-
mens vão achar que eles são gays, e podem inclusive 
saltar-lhes para a espinha se os apanharem a sós num 
beco escuro. Um tipo já de si com ar lavadinho, bem 
vestido e civilizado envergonha-se sempre secreta-
mente de ser lavadinho, bem vestido e civilizado, e, ou 
deixa rapidamente de o ser, ou se inscreve rapidamen-
te na classe avançada de body-combat para aprender a 

dar uns urros másculos e uns chutos para o ar, como 
um macho a sério. Também acham que as mulheres 
gostam genuinamente de machos com ar feroz e bí-
ceps de respeito e um tapete da entrada nas costas, 
quando as mulheres a única coisa a que acham graça 
é a alguém que tome banho e lhes sussurre ao ouvido 
(até podem ser as duas coisas ao mesmo tempo,que 
nós não somos esquisitas).
... ver  filmes de acção?
Porque são aqueles em que o argumento é compatível 

com o número de neurónios deles, quer dizer, mais ou 
menos zero. Quase todos os homens se regem pela lei 
do menor esforço, e ver um carro a atirar-se para cima 
de uma retroescavadora e depois explodir, é o máxi-
mo de argumento que o cérebro deles está programado 
para aguentar. Se for em 3D melhor porque acham que 
estão a ser explodidos também eles. Não percebem 
qual é o objectivo de um filme sem qualquer coisa que 
(ai que mal que isto soa) expluda.  Além disso, acham 
que se forem ver filmes românticos ela vai achar que 
isso quer dizer que ele está pronto para o casamento, 

e macho que se preze nunca, mas nunca, está pronto 
para o casamento. 
... ter medo do compromisso?
Primeiro porque são como as crianças, querem os 

brinquedos todos, e a possibilidade de escolherem 
uma só mulher e ficarem automaticamente sem TO-
DAS as outras os apavora (o que se compreende). E 
segundo porque têm o fantasma de serem dominados 
por uma mulher, o que não é uma coisa nada máscula. 
Se ela quiser casar, ou enfim, assentar, eles desatam a 
suar frio e a ter ataques de pânico em plena rua assim 
que vêem alguém vestido de branco. Claro que, se ela 
disser que não está interessada num relacionamento 
sério, ficam fantasticamente ofendidos e fazem tudo o 
que podem para que ela mude de ideias: mandam uma 
avioneta para o céu a implorar ‘Carina Alexandra Casa 
Comigo Já’ em letras de fumo cor-de-rosa, enviam-lhe 
cinco dúzias de rosas vermelhas com poemas da Flor-
bela Espanca e escondem um anel de noivado no gela-
do que ela depois acaba por engolir. 
... perder a cabeça por futebol? 
Por que é o único campo de batalha que lhes resta. 

Essas coisas custam a sair dos genes, e os campos de 
batalha ainda estão nos genes masculinos, tal como os 
vestidos compridos ainda estão nos genes femininos 
(ponham qualquer menina de três anos em frente ao 
armário da mãe e ela há-de arranjar maneira de trans-
formar qualquer peça de tecido numa saia a arrastar). 

Um homem sem Sport TV não é ninguém. Um ho-
mem privado de assistir à final da Champions League 
é um pobre diabo. A gente sai da sala dois segundos 
e já eles estão de dedinho crivado no comando à pro-
cura do Domingo Desportivo. Podem não se lembrar 
do dia em que se casaram, do nome da sogra ou da 
hora a que é suposto levar o Fidel ao veterinário, mas 
conseguem recitar sem um estremecimento de alma o 
plantel completo das equipas do Benfica desde 1896. 
Enfim. Antes isso que andar a oprimir outros povos e 
a chacinar nações. 
... largar tudo pelos amigos?
Porque ainda têm aquela ideia grega de que os ho-

mens são nobres criaturas merecedoras da amizade e 
dos sacrifícios de outros homens, enquanto as mulhe-
res são umas inconstantes imprevisíveis à deriva das 
hormonas e nunca se sabe o que esperar delas, além 
de que de certeza que se estão a rir deles lá por den-
tro, embora por fora batam a pestana até fazer vento, 
as manhosas. Além disso acham sempre que nunca se 
pode dar muita confiança a uma mulher, porque num 
dia estamos a discutir se Jesus (ou mesmo Deus) deve 
continuar no Benfica, e no dia seguinte ela já quer ca-
sar connosco. 

por que é que os
homens não vivem sem... (1)
Por que é que adoram ecrãs gigantes? Só co-

mem carne? Perdem a cabeça por futebol? 
Descobrimos as respostas para as perguntas que 
tantas mulheres fazem ao longo dos tempos. E fi-
cámos a saber por que é que eles não sobrevivem 
sem...
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As 100 MAIs bONITAs DO MUNDO

ana Malhoa

A menina que ensinou muita criança a cantar o 
AEIOU, tornou-se num mulherão 

eva longoria

A sua fama começou quando fez o papel de Isa-
bella Brana Williams na novela The Young and 

the Restless entre 2001 e 2003. Após sair daquela no-
vela, entrou para a série de televisão e de rádio L.A. 
Dragnet, que acabou por ser cancelada. Desde 2004 
faz o papel de Gabrielle Solis na série de televisão 
Desperate Housewives (Donas de Casa Desespera-
das). Longoria foi casada com o ator Tyler Christo-
pher de 2002 a 2004, e como tal, foi também creditada 
como Eva Longoria Christopher. Eva foi considera-
da pela revista “People en Español” como uma das 
25 pessoas mais bonitas do planeta, tendo a revista 
Maxim colocado-a na primeira posição das estrelas 
femininas mais sexys. Em 2005 foi contratada pela 
L´Oréal para protagonizar a sua mais recente campa-
nha publicitária.E em 2006 fez uma participação no 
clipe da música “A Public Affair” da cantora Jessica 
Simpson. Desde 2007, Eva é casada com o jogador 
de basquete Tony Parker.

Domingo “S” em grande…
No dia em que voltou a Coimbra, Do-

mingos saiu de lá com uma vitória, 
num estádio onde ninguém tinha mar-
cado desde que André 
Villas-Boas assumiu o 
comando da Briosa. Mais 

um jogo, mais uma etapa ultrapassada 
com distinção. Este Braga é mesmo 
candidato ao título e tem estofo, pelo 
menos por enquanto. E a partir da pró-
xima jornada até já pode contar com 
dois reforços de luxo, Luis Aguiar e 
Renteria. O líder venceu e continua a 
ter a companhia do Benfica, que voltou 

às goleadas, contabilizando 44 golos em 16 jornadas, 
uma média de 2,75 golos por jogo. Impressionante. 
Braga e Benfica distanciaram-se, inclusive, do FC 

Porto, que deu alguns Paços atrás na 
luta pelo título, além de ver o Spor-
ting aproximar-se. O terceiro triunfo 
da equipa de Carvalhal no campeona-
to confirmou a grande forma de Mi-
guel Veloso e assinalou o regresso de 
Liedson. Boas notícias, portanto, para 
Carlos Queiroz. As más receberam os 
adeptos de Setúbal e Belenenses, dois 
históricos que ocupam os últimos lu-
gares.

aveiro resiste
A mais mediática chicotada psicoló-

gica da Liga Vitalis não teve resul-
tado imediato, precisou de dois empates 
antes da primeira vitória. O Feirense de 
Carlos Garcia triunfou finalmente e é 
um dos vencedores da jornada, podendo 

agradecer ao golo solitário de Roberto a aproximação 
ao primeiro lugar do Beira-Mar, única das equipas de 
topo a ceder pontos. Ainda mais felizes devem estar 
Santa Clara e Portimonense, que sofreram bastante 

para conseguir os três pontos, reduzindo para um a 
diferença para a equipa de Aveiro. Ainda assim, o 
Beira-Mar não perde desde a 10ª jornada. Em sen-
tido contrário vão outras equipas, como é exemplo 
maior o Carregado, a quem nem um novo treinador 
interrompeu uma série que vai em 10 jornadas sem 
vencer. O Varzim, que vai mantendo a confiança em 
Eduardo Esteves, está perto neste mau desempenho, 
aumentando, para oito as jornadas consecutivas sem 
vencer.

viagem ao canadá tem data marcada

“continua 
a ser uma 
luta a 
três”
Apesar de o FC Porto 

ter empatado com o 
Paços de Ferreira, Jorge 
Jesus considera que a 
luta pelo título continua 
a ser a três. “Acho que 
continua a ser uma luta 
a três. Com o resultado 
de sábado, o FC Porto 
está a seis pontos, mas 
havendo um deslize é re-
cuperável”, sustentou.

Em nova jornada de 
convívio com os nú-

cleos sportinguistas mais 
distantes, José Eduardo 
Bettencourt tem marcada 
nova viagem transatlânti-
ca, desta feita ao Canadá. 
O presidente do Conse-
lho Directivo e também 
da SAD do clube de 

Alvalade, é convidado 
de honra nas comemora-
ções do 30º aniversário 
do Sporting Club of To-
ronto, entre os próximos 
dias 23 e 24 de Abril. 
Bettencourt já assumira 
a intenção de aproximar 
o clube dos adeptos mais 
distantes e, nesse sen-

tido, tem marcado pre-
sença em diversas ini-
ciativas dos núcleos do 
Sporting espalhados pelo 
país e... pelo estrangeiro. 
Recorde-se que, há cerca 
de um mês, em meados 
de Dezembro, Betten-
court viajou até aos Es-
tados Unidos, na compa-

nhia do “vice” Rogério 
de Brito, onde se reuniu 
com responsáveis de di-
versos núcleos da costa 
Leste americana, na zona 
de Nova Iorque – os dois 
dirigentes, de resto, via-
jaram directos para Ber-
lim, onde o Sporting de-
frontou o Hertha, no dia 
16, no encerramento da 
fase de grupos da Liga 
Europa. Quatro meses 
depois, assim, José Edu-
ardo Bettencourt regressa 
ao continente americano 
para levar o Sporting 
mais perto da comuni-
dade emigrante afecta 
ao clube, desta feita em 
solo canadiano. A visita 
a Toronto é, pois, mais 
um passo no sentido de 
concretizar um objectivo 
assumido desde o início 
pelo número um leonino, 
que voltará a estar próxi-
mo dos adeptos mais dis-
tantes, cumprindo uma 
promessa.
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O MiLAGRE DE LiEDSOn
A forma física evidenciada 
por Liedson no regresso à 
competição surpreendeu 
todos aqueles que espera-
riam que o luso-brasileiro 
se mostrasse mais preso 
de movimentos e menos 
“rotinado” com os compa-
nheiros. Nada disso. O nú-
mero 31 saltou do banco 
aos 57 minutos, integrou-se 
rapidamente na manobra 
da equipa e, em apenas 
120 segundos, fez aquilo 
que melhor sabe: o golo.

PEÇAnHA: 
«fOi BRinCADEiRA»
“Só peço que tenham mais 
respeito pelos profissionais 
do clube. O que aconteceu 
foi brincadeira”, acusou o 
brasileiro, sublinhando que 
o “Marítimo foi prejudicado” 
pelo árbitro: “Não coloco em 
causa a integridade moral 
de ninguém. Eu também er-
rei no quinto golo. Mas, infe-
lizmente, não dão a atenção 
e o respeito que os profissio-
nais merecem. Parabéns ao 
Benfica. Foi melhor, mas, se 
não existissem tantos erros, 
seria mais difícil.”

JOGO COnTRA A
POBREZA: KAKá nA LUZ, 
PARA AJUDAR O HAiTi
As receitas da oitava edição 
do Jogo Contra a Pobreza, 
a realizar no próximo dia 
25 de Janeiro, no Estádio 
da Luz irão reverter para o 
apoio às vítimas do sismo no 
Haiti. A confirmação foi dada 
segunda-feira pelo presiden-
te do Benfica. “Muito do que 
aconteceu no Haiti é irreme-
diável, nomeadamente as 
vidas humanas que foram 
perdidas. Mas há muita ou-
tra coisa que podemos re-
cuperar, se formos rápidos 
e eficazes, razão pela qual 
a coordenação da aplicação 
dos fundos angariados será 
feita pelo PNUD (Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento), e reverte-
rá essencialmente para ac-
tividades de reconstrução”, 
disse Luís Filipe Vieira, em 
conferência de imprensa re-
alizada no Estádio da Luz. 

RUBEn MiCAEL Já
ESTá nO PORTO… 
O médio, que já foi dispensa-
do dos trabalhos do Nacional 
na véspera, teve uma passa-
gem rápida pelo aeroporto. 
Seguiram-se reuniões com 
o seu empresário e com Rui 
Alves, presidente do clube 
madeirense. Ruben Micael 
será jogador do F.C. Porto, 
o processo ficou concluído 
nesta segunda-feira.

«SE ROBinHO qUER 
TER fUTURO...», AViSA 
MAnCini
Roberto Mancini chegou há 
poucas semanas a Man-
chester para treinar o City e 
não se pode dizer que se es-
teja a dar muito mal, apesar 
da derrota frente ao Everton 
(2-0), no passado fim-de-
semana, em Liverpool. O 
treinador italiano conseguiu 
uma boa série de resultados, 
mas desde cedo percebeu 
que para atingir esse nível 
não podia ser com Robinho 
no onze.

 

bREvEs
1-Sp. Braga                             39 
2-Benfica 39 
3-fC Porto                         33 
4-Sporting 27 
5-Nacional 24 
6-U. leiria                           23 
7-V. guimarães                  23 
8-rio Ave                     19 

9-marítimo 19 
10-P. ferreira                   16 
11-Académica 16 
12-Naval 15 
13-Olhanense 14 
14-leixões 14 
15-V. Setúbal                  13 
16-Belenenses 11 

1ª lIGA - lIGA sAGREs

REsUlTADOs

Sábado (16 Jan) 
Olhanense-Naval 1-0 
V. guimarães-V. Setúbal 2-2 
fC Porto-P. ferreira                       1-1 
Sporting-Nacional 3-2 
Domingo (17 Jan) 
Belenenses-leixões 1-3 
rio Ave-U. leiria                              0-2 
Académica-Sp. Braga            0-2 
marítimo-Benfica 0-5 

UEFA EUROpA lEAGUE

1/16 de final 
everton - Sporting 18/02

Hertha Berlin - Benfica 18/02

1-Académica     2 4 1 1 0 2-1 
2-fC Porto       2 4 1 1 0 1-0 
3-estoril          2 1 0 1 1 2-3 
4-leixões         2 1 0 1 1 1-2 

grUPO B

1-Sporting        2 6 2 0 0 4-2 
2-Trofense        2 4 1 1 0 2-1 
3-U. leiria        2 1 0 1 1 2-3 
4-Sp. Braga      2 0 0 0 2 1-3 

grUPO C

1-rio Ave         2 4 1 1 0 3-2 
2-Benfica         2 4 1 1 0 2-1 
3-V. guimarães   2 1 0 1 1 2-3 
4-Nacional       2 1 0 1 1 1-2 

TAçA DA lIGA

III DIvIsãO pORTUGUEsA

SÉRiE A SÉRiE B SÉRiE C

SÉRiE G - AÇORES SÉRiE G - MADEiRA
1-Caniçal 29
2-r. Brava                                                     27
3-Andorinha 25
4-Portosantense 21
5-Cf União                                                                  21
6-C. lobos                                             20
7-e. Calheta                                             16
8-machico 15
9-1º maio                                                   14
10-C. Canicense                                             14
11-Porto Cruz                                             10
12-Porto moniz                                             5 

1-madalena 34 
2-Capelense 26
3-Boavista S. mateus                         25
4-Santiago 25
5-Angrense 20
6-lusitânia 19
7-rabo Peixe                                       16
8-U. micaelense                                  14
9-Barreiro 8
10-flamengos 7 

SÉRiE f
1-Juv. évora               31
2-Pescadores 28
3-farense 26
4-Beira-mar mg            23
5-C. Piedade                    22
6-esp. lagos                19
7-fabril 17
8-Quarteirense 15
9-moura 14
10-Castrense 14
11-lus. évora                11
12-U. montemor               7 

SÉRiE E
1-Casa Pia                      33
2-Torreense  30
3-1º Dezembro                23
4-Alcochetense 23
5-Oeiras  21
6-Peniche 20
7-Tojal  20
8-Sintrense 17
9-Caldas 15
10-Portomosense  13
11-gavionenses 9
12-O. moscavide              6 

SÉRiE D
1-Sourense 30
2-Pombal 27
3-Anadia 25
4-f. Algodres                    25
5-gândara 23
6-mangualde 20
7-BC Branco                 20
8-Tocha 19
9-V. mocidade                 15
10-Alcains 9
11-Penamacorense 9 
12-Nelas 6 

1-Coimbrões 26
2-O. Douro                           23
3-Avanca 23
4-Cinfães 21
5-S. João Ver                    21
6-Cesarense 19
7-P. Castelo                   19
8-fiães 19
9-Candal 18
10-milheiroense 16
11-mêda 11
12-Sanjoanense 6

1-Amarante 25
2-Vila meã                       25
3-fafe 25
4-Joane 24
5-AD Oliveirense         23
6-famalicão 22
7-T. moncorvo                 19
8-leça 19
9-rebordosa 17
10-Serzedelo 13
11-Infesta 10
12-Pedrouços 3 

1-m. fonte                         28
2-m. Cavaleiros             28
3-Bragança 25
4-montalegre 24
5-mirandela 24
6-Valenciano 18
7-limianos 18
8-marinhas 17
9-Santa maria              16
10-fão 14
11-Amares 13
12-morais 7 

zONA CENTRO zONA sUl
1-Tourizense 28
2-Pampilhosa 28
3-esmoriz 27
4-Tondela 26
5-Operário 24
6-Arouca 22
7-Praiense 22
8-União Serra            19
9-monsanto 19
10-marinhense 19
11-mafra 19
12-Ac. Viseu             18
13-Sertanense 17
14-O.Bairro 14
15-eléctrico 14 
16-V.Pico 9 

1-U. madeira               36
2-Atlético 29
3-Pinhalnovense 28
4-e. Amadora                27
5-lagoa 24
6-louletano 23
7-Atl. reguengos     22
8-Pontassolense 21
9-Camacha 20
10-Oriental 20
11-real massamá     19
12-marítimo B             16
13-Odivelas 16
14-Aljustrelense 13
15-Igreja Nova         12
16-Santana 3 

zONA NORTE
1-moreirense 38
2-gondomar 30
3-Vizela 29
4-Tirsense 25
5-Sp. espinho          21
6-Paredes 21
7-ribeirão 20
8-lourosa 19
9-Padroense 19
10-merelinense 18
11-lordelo 18
12-lousada 18
13-Vianense 17
14-Vieira 16
15-Boavista 14
16-Valdevez 8 

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIs
                        P  J  V  e  D
1-Beira-mar      30 16 9 3 4
2-S. Clara      29 16 7 8 1
3-Portimonense     29  16  8  5  3
4-feirense      26 16 7 5 4
5-Trofense      22 16 6 4 6
6-Chaves       21 16 5 6 5
7-fátima       21 15 5 6 4
8-gil Vicente    21 16 5 6 5 

                        P  J  V  e  D
9-Oliveirense    20 15 5 5 5
10-estoril      20 16 4 8 4
11-freamunde   20 16 5 5 6
12-Aves       18 16 3 9 4
13-Sp. Covilhã      16  15  4  4  7
14-Penafiel     14 16 2 8 6
15-Varzim      14 15 2 8 5
16-Carregado     10 16 2 4 10 

II DIvIsãO pORTUGUEsA

TACA DE pORTUGAl - pROXIMOs JOGOs 2010-01-20

Camacha vs Pinhalnovense 10:00
Aliados lordelo vs Naval 11:00
Nacional vs P. ferreira 11:00

rio Ave vs V. guimarães 14:00

freamunde vs Sp. Braga 14:30
Belenenses vs fC Porto 15:45

Sporting vs mafra 16:00

grUPO A

V. guimarães  1-1  Benfica  
rio Ave  1-1  Nacional 

fC Porto     1-0  leixões  
Académica  0-0  fC Porto  
estoril Praia  1-1  leixões 

Trofense  1-0  Sp. Braga
U. leiria  1-2  Sporting

DeSPOrTOCOOrDeNAçãO De JOãO meSQUITA - 

pRóXIMA JORNADA

Sexta-feira (29 Jan) 
Sp. Braga-Sporting               15:45 
Sábado (30 Jan) 
Naval-Belenenses 11:00  
U. leiria-Olhanense               11:00  
Nacional-fC Porto                 12:00
Benfica-V. guimarães 14:15
Domingo (31 Jan) 
V. Setúbal-rio Ave        11:00  
P. ferreira-Académica 15:00 
Segunda-feira (01 fev) 
leixões-marítimo 15:15

1-Cardozo (Benfica)               15 
2-falcão (fC Porto)           11
3-Saviola (Benfica)                9
        edgar Silva (Nacional)            9
5-Sougou (Académica)         7
6-liedson (Sporting)            6
     William (P. ferreira)                  6
      João Tomás (rio Ave)                 6 

MARCADOREs

COLABORE COM O nOSSO JORnAL

ENCARNADOs sUpERAM MIlAN, ChElsEA, vAlENCIA E lIvERpOOl

Benfica é 17º na europa
em termos de assistências
Um estudo promovido pelo Insti-

tuto Português de Administração 
de Marketing (IPAM), que analisou 
as assistências dos estádios de fute-
bol das principais ligas europeias, 
revela que o Benfica tem uma as-
sistência média superior à de clubes 
como o Milan, Chelsea, Valencia ou 

Liverpool. 
Os encarnados, com uma assistência 

média de 46.737 espectadores, ocu-
pam o 17.º lugar no ranking europeu, 
liderado pelo Barcelona (82.648), de 
acordo com este estudo, que incide 
sobre as jornadas da presente tempo-
rada realizadas até 31 de Dezembro 
de 2009, avaliando as médias de as-
sistências de 36 campeonatos, bem 
como de cada um dos 544 clubes que 
competem nessas mesmas ligas. 
A assistência média no Estádio da 

Luz é superior à do FC do Porto, com 
uma média de 34.428 espectadores 
que se deslocam ao Dragão, e à do 
Sporting (27.259 espectadores). Os 
portistas ocupam a 40.ª posição no 
ranking, enquanto o clube leonino 
fica-se pelo 52.º lugar. 
A seguir a Camp Nou, que ocupa 

destacado o primeiro lugar, surge o 

Signal Iduna, o estádio do Borussia 
de Dortmund, que tem uma média de 
76.412 espectadores. O pódio com-
pleta-se com o Manchester United, 
já que Old Trafford bateu o Santia-
go Bernabéu, do Real Madrid, com 
75.088 espectadores contra os 74.250 
do clube espanhol. 

Média de assistências 
por clube
1º Espanha Barcelona 

82.648; 2º Alemanha Bo-
rússia Dortmund 76.412; 
3º Inglaterra Manchester 
United 75.088; 4º Espa-
nha Real Madrid 74.250; 
5º Alemanha Bayern 
Munique 69.000; 6º Ale-
manha Schalke 61.179; 
7º Inglaterra Arsenal 
59.666; 8º Escócia Cel-
tic 58.256; 9º Alemanha 
Hamburgo 55.853; 10º 
Itália Inter 52.938; 11º 
Escócia Glasgow Ran-
gers 49.029; 12º França 
Marselha 48.789; 13º 
Holanda Ajax 48.280; 
14º Alemanha Borus-
sia Monchengladbach 
47.811; 15º Alemanha 
Colónia 47.778; 16º Ale-

manha Eintracht Frankfurt 46.967; 
17º Portugal Benfica 46.737; 18º In-
glaterra Manchester City 45.790; 19º 
Espanha Valencia 45.493; 20º Holan-
da Feyenoord 44.167 
Neste estudo, a Liga portuguesa, 

com uma média de pouco mais de 10 
mil espectadores por jogo, fica fora 
do top 10, perdendo para as cinco 
grandes ligas do continente (Ale-
manha, Inglaterra, Espanha, Itália e 
França), mas também para campeo-
natos mais modestos como Holanda, 
Escócia, Rússia, Bélgica, e Suíça. 
Média de assistências por país: 

1º Alemanha 42.790; 2º Inglaterra 
34.002; 3º Espanha 28.971; 4º Itália 
23.899; 5º França 20.119; 6º Holanda 
19.319; 7º Escócia 15.319; 9º Bélgica 
11.811; 10º Suíça 11.395; 11º Portu-
gal 10.894

Record.pt

fc porto defende
troféu frente ao Belenenses
O FC Porto, detentor do troféu, 

desloca-se hoje a Lisboa para 
defrontar o Belenenses nos oitavos-
de-final da Taça de Portugal, enquanto 
o finalista vencido, Paços de Ferreira, 
vai à Madeira jogar com o Nacional.
Depois de empatar em casa precisa-

mente com o Paços de Ferreira, fican-
do a seis pontos dos líderes (Sporting 
de Braga e Benfica) à 16.ª jornada da 
Liga, o FC Porto reúne todo o favo-
ritismo no terreno do último classifi-
cado do campeonato. Além daqueles 
dois jogos, o terceiro confronto entre 
equipas da primeira liga nesta fase da 
prova decorre em Vila do Conde, onde 
o Rio Ave recebe o Vitória de Guima-
rães, “carrasco” do Benfica na ronda 

anterior.
Nos restante jogos em que participam 

equipas do escalão principal do futebol 
português, destaque para a deslocação 
do líder da primeira liga, Sporting de 
Braga, a casa do Freamunde, da Liga 
de Honra, enquanto o Sporting, a atra-
vessar a melhor fase da época, recebe 
o Mafra (II divisão) e a Naval 1.º de 
Maio vai a Paredes defrontar o Alia-
dos de Lordelo (II).
No único confronto entre equipas da 

Honra, o Desportivo de Chaves recebe 
o Beira-Mar (apenas a 24 de Janeiro), 
enquanto o jogo Camacha-Pinhalno-
vense junta clubes que jogam na II 
divisão.

Chaves vs Beira-mar  2010-01-24
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