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procura-se o 
ex-presidente 
do BpN
Augusto Machado

Desaparecido. Oliveira e Costa, o 
ex-presidente do Banco Portu-

guês de Negócios, está em parte in-
certa. Fugiu, sumiu-se, possivelmente 
a gozar as delícias da vida em algu-
ma ilha paradisíaca. A sua ausência 
inviabiliza qualquer tentativa de o 
confrontar com os factos que lhe são 
imputados e não é conhecido o advo-
gado ou sociedade de advogados, que 
o representa.
O ‘buraco’, leia-se os prejuízos, do 

BPN que os contribuintes portugueses 
terão de suportar é, segundo o minis-
tro das Finanças, de 700 milhões de 
euros. Mas uma fonte do próprio BPN, 
diz que esses valores serão bem acima 
de mil milhões de euros. A Caixa Ge-
ral de Depósitos, que absorveu o ban-
co na sequência da nacionalização, vai 
ter de assegurar muitos compromissos 
financeiros e tapar muitos ‘buracos’. 
Os prejuízos do banco devem-se às 
alegadas fraudes cometidas durante a 
gestão liderada por Oliveira e Costa. 
Um accionista do BPN, Alberto Fi-

gueiredo, é peremptório: “Não tenho 
dúvidas de que  há lucros ligados a 
dezenas e dezenas de negócios, sobre-
tudo na área do imobiliário, ao longo 
dos últimos anos, que simplesmente 
se evaporaram”. E dá alguns exem-
plos: “O BPN comprou um prédio 
em São Paulo, Brasil, avaliado em 34 
milhões de euros, mas nas contas só 
constam seis milhões; comprou um 
empreendimento no Algarve que su-
postamente valia 40 milhões, mas no 
banco apenas entraram 20 milhões. E 

e a vencedora é...

Tracy Baptista Rodrigues
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isto é apenas a ponta do icebergue”.
A pergunta que muitos portugueses fazem é: Mas afi-

nal, no meio de todo este processo fraudulento, onde 
está a suposta supervisão do sistema bancário em Portu-
gal? Com a devida vénia vejamos a opinião do cronista, 
Vicente Jorge Silva, do semanário “Sol”: “Consta que o 
Banco de Portugal exerce o papel de supervisor do siste-
ma bancário. Desenganem-se: é apenas uma anedota. A 
longa audição no Parlamento do governador do Banco 
de Portugal, Vítor Constâncio, serviu para confirmar o 
que já se sabia: só quando a casa vem abaixo é que o 
imperturbável e cândido supervisor descobre as fundi-
ções ruinosas que estavam à vista de toda a gente (mas 
não dele, claro). Ou seja, a supervisão não passa de um 
formalismo inútil, sem capacidade de previsão, preven-
ção e actuação efectivas, apesar dos indícios, avisos e 
anomalias que se foram evidenciando ao longo do tem-

procura-se o ex-presidente do BpN
Continuação da página 1

po, primeiro no BCP e depois no BPN (que, aliás, era 
um folhetim antigo). No entanto, quando se ouve Vítor 
Constâncio acredita-se que os anjos existem mesmo e 
ficamos enlevados pela insustentável leveza do ser”.
E o cronista acrescenta: “Estes dias foram ricos na 

ilustração da crónica anedótica portuguesa e na apari-
ção dos anjos”. Dando como exemplo outro caso po-
lémico - o de Fátima Felgueiras, a mesma que durante 
algum tempo andou fugida à justiça, e que recentemente 
foi formalmente condenada, porém com tal brandura e 
inconsequência que ela pôde considerar-se não apenas 
simbolicamente absolvida mas até politicamente re-
compensada pelos arbítrios cometidos durante a sua ad-
ministração municipal. E ela tem razão: os formalismos 
jurídicos lavaram-na, na prática, das culpas e dos custos 
políticos do exercício abusivo do poder: Surpreendidos? 
Mas haverá ainda lugar para surpresas em Portugal?

EFEMÉRIDEs - 19 DE NOvEMBRO
1703. O «Homem da Máscara de Ferro» morreu na prisão da Bastilha. A 
sua identidade nunca foi descoberta, afirmando-se que tanto pode ter sido 
o conde Matthioli, como um irmão de Luís XIV, o que levou à realização 
de várias obras romanceadas, de que se destaca O Visconde Bragelonne 
de Alexandre Dumas. 
1863. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, discursa na 
inauguração do cemitério militar de Gettysburg.  
1942. Começo da ofensiva do exército soviético em Estalinegrado. No fim 
da ofensiva o 6.º exército alemão ficará cercado, tendo de se render. 
1969. O futebolista brasileiro Pelé marca o seu milionésimo golo. 
1990. A Guerra Fria acaba, com a assinatura do Tratado sobre as Forças 
Convencionais na Europa por dirigentes da OTAN e do Pacto de Varsóvia. 
As forças militares irão ser substancialmente reduzidas em toda a Euro-
pa.

AlMOçO CONvívIO
A APC organiza um almoço convívio no domingo 23 de Novembro pelas 13h00 
abrilhantado por José Sousa. para mais informações: 514-844-2269.

PORTAs ABERTAs DA EsCOlA
PIERRE EllIOT TRUDEAU
Ensino escolar da pré-primária até ao 6º ano com ensino em inglês e fran-
cês. Oferecemos cursos de PELO em Português. Venham visitar-nos na 
quinta-feira, dia 27 de Novembro de 2008 das 10h20 às 11h20 ou das 
18h30 às 20h00 no 6855, rue Cartier. 514-374-7337.

Dia do “Souvenir”
Antero Branco
jornal@avozdeportugal.com

A Reitora da Universidade “McGill”, 
Doutora Heather Munroe-Blum, 

convidou a comunidade universitária a 
participar na cerimónia do dia do “Sou-

venir”, que se realiza todos os anos no dia 
11 de Novembro.

O cortejo teve início às 
10h30 da manhã na “Ro-
dick Gate” (entrada prin-
cipal da universidade) e 
terminou na faculdade 
das Artes, aonde a Reito-
ra e um antigo combatente 
depuseram uma coroa de 
flores.
O reverendo da universi-

dade, Jeffrey Barlow , na 
sua homilia disse que no 
século XX, mais de 600 
homens e mulheres, liga-
dos à McGill, perderam 
a vida nas duas guerras 
mundiais. Na primeira 
morreram 363 e na se-
gunda 298. Desde então, 
membros da McGill têm 
contribuído para a resolu-

ção de conflitos em várias partes do mun-
do e prestando assistência médica.
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escolha o trabalho de que gostas e não terás de tra-
balhar um único dia em tua vida. Confúcio

sismo
Um sismo de magnitude 
2.0 na escala de Richter foi 
registado nas estações da 
rede sísmica do continente, 
com epicentro a cerca de 
sete quilómetros a Sudeste 
de Óbidos. O abalo foi regis-
tado à 1h58, sem causar da-
nos pessoais ou materiais.

cimeirA do g20
de novo reunidA
em 100 diAs
O primeiro-ministro da Itália, 
Silvio Berlusconi, garantiu, 
num telefonema feito para 
a Convenção dos Populares 
Liberais, que estava a decor-
rer em Verona, na Itália, que 
os líderes que fazem parte 
do Grupo dos Vinte (G20), 
que reúne os países mais 
ricos e os principais emer-
gentes) voltarão a reunir-se 
daqui a cerca de 100 dias, 
no Japão ou na Inglaterra. 
Os países do G20 chegaram 
no sábado a um acordo so-
bre um plano conjunto de re-
forma do sistema financeiro 
mundial e sobre as princi-
pais medidas de combate à 
crise.

reBeldes ApoiAm
plAno de pAZ
Após uma reunião com o en-
viado das Nações Unidas ao 
Congo, Olusegun Obasan-
jo, o líder rebelde Laurent 
Nkunda disse estar disposto 
a apoiar um plano de paz 
com o Governo. Nkunda terá 
concordado em respeitar um 
cessar-fogo proposto há al-
gumas semanas e em abrir 
um corredor para o envio de 
ajuda humanitária. A perda 
maciça de homens estará 
na base da decisão tomada, 
dia em que continuavam os 
violentos confrontos entre 
rebeldes e o Exército, na re-
gião Este do país.

NOITE DE FADO
O Clube Oriental Português de Montreal organiza uma Noite de Fado no 
sábado 29 de Novembro, às 19h30, com Jordelina Benfeito, Luís Duarte, 
António Moniz e  Carlos Rodrigues.
para mais informações contactar 514-342-4373
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Doenças respiratórias associadas ao
fumo são terceira causa de morte
A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), cuja 

principal causa é o tabaco, é responsável por 2 400 
óbitos anuais, valor superior às mortes por viação. 
Estes são dados do Estudo Cargas e Custos do Tabaco 

e Álcool em Portugal, da autoria de Miguel Gouveia e 
Margarida Borges e que é citado no relatório de 2008 
do Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, 
apresentado em Viseu.
Estima-se que 85 por cento dos doentes com DPOC se-

jam fumadores ou ex-fumadores. E o tabaco é também a 
principal causa de todas as outras doenças respiratórias, 
contribuindo para doenças como a asma e pneumonia.
De acordo com o mesmo relatório, as doenças respira-

tórias associadas ao tabaco foram responsáveis por mais 
de 93 mil internamentos hospitalares em 2007, o que 
representa um aumento de 8,3 por cento face a 2005. E 
a mortalidade nesses doentes foi de 14,1 por cento.
Em Portugal, as doenças respiratórias são já a terceira 

causa de morte. 
“A recente Lei do Tabaco teve um impacto positivo, 

particularmente da exposição ao fumo passivo. Urge 
consolidar estes ganhos, avaliar as formas de evitar 
que os jovens se iniciem no consumo do tabaco e in-
centivar os fumadores a abandonarem o vício”, defen-
dem os autores do relatório do Observatório.
Médicos sem formação 
Também, a pneumologista Cecília Pardal alertou para a 

necessidade de investir na formação de clínicos para travar 
o tabagismo. “Há uma grande lacuna nas faculdades”, 

disse a especialista. De acordo com dados da consultora 
IMS Health, revelados, em vésperas do Dia do Não Fu-
mador, que se assinala hoje, apenas oito por cento dos 
médicos de família prescrevem medicamentos para deixar 
de fumar. Para o especialista sueco Karl Fageström, estes 
resultados justificam-se com o facto de “os médicos não 
estarem treinados para promover a cessação”.

Sistema de saúde a piorar
O retrato é negro: entre 31 países europeus, Portugal 

tem um dos piores sistemas de cuidados de saúde 
ao consumidor, ocupando a 26ª posição. No ranking da 
Health Consumer Powerhouse, organismo sueco res-
ponsável pelo índice divulgado, o país está próximo da 
Polónia, Roménia e Bulgária. Trata-se de uma quebra 
acentuada: nos dois anos anteriores, Portugal ocupava 
os 16º e 19º lugares.
“Portugal ainda não conseguiu resolver o seu problema 

de acesso e de tempo de espera de tratamento, o que tem 
graves implicações para os pacientes”, justificou Arne 
Bjórnberg, director de investigação do Índice Europeu 
do Consumidor dos Serviços de Saúde.
O estudo frisa que a baixa mortalidade infantil é um 

dos poucos aspectos positivos. De resto — acesso rá-
pido ao médico de família e a especialistas, preço da 
saúde dentária e até nas operações às cataratas a maiores 
de 65 anos, entre outros —, Portugal está na cauda da 
Europa.
O Ministério da Saúde, que alega “desconhecer o mé-

todo e a forma de tratamento dos dados apresentados 
no relatório”, garante que os tempos de espera estão a 
diminuir. “Os dados de Setembro revelam que, entre 31 

de Dezembro de 2005 e Setembro de 2008, a mediana 
do tempo de espera desceu de 8,6 para 4,3 meses”, su-
blinha a assessoria.
Já o Movimento de Utentes dos Serviços de Saúde 

(MUSS) considerou “surpreendente” esta posição do 
país. “A situação nos anos anteriores já era má e tem-
se mantido estável. Ou os outros países europeus me-
lhoraram muito ou não vejo o porquê”, afirmou Santos 
Cardoso, presidente do MUSS.

Durão Barroso quer energia mais barata
O presidente da Comissão Europeia (CE), Durão 

Barroso, incitou ontem os fornecedoras de energia 
a baixarem os preços aos consumidores, reflectindo a 
queda das cotações do petróleo, e garantiu que Bruxelas 

vai monitorizar os preços praticados. Lembrando que os 
preços da energia subiram em média 15% na União Eu-
ropeia no último ano, Durão Barroso disse que “o que 
sobe também deve descer”. 
Por isso, o responsável pediu às companhias energéti-

cas que repercutam “a recente queda nos preços do pe-
tróleo nos consumidores”.
“Vamos monitorizar os preços para assegurar que as 

regras da concorrência estão a ser respeitadas”, avisou o 
presidente da CE. Durão Barroso falava, em Bruxelas, 
durante a apresentação da Segunda Análise Estratégica 
da Política Energética feita pela CE. Sublinhando que 
a UE importa 54% da energia que consome e que essas 
importações custam 700 euros por cidadão, este pacote 
defende uma reacção rápida e medidas que aumentem a 
eficiência energética na UE.

pai e avós julgados 
por morte de criança 

O pai e os avós de Tiago, uma 
criança de cinco anos que em 

2003 morreu afogada ao cair à lagoa 
ao lado de casa, em Vila do Conde, 
vão responder por homicídio negli-
gente. Tudo porque a mãe da víti-
ma, já divorciada, tinha confiado os 
filhos à guarda do ex-marido e so-
gros. Tiago caiu à água quando os 
adultos estavam distraídos – e, diz o 

Ministério Público, são responsáveis pela morte. Agora, 
a Relação do Porto aponta ainda aos donos do terreno e 
ao empreiteiro. Vão todos sentar-se no banco dos réus. 
A criança afogou-se numa lagoa de um terreno baldio, 

no Verão de 2003. A Relação analisou o recurso do MP 
e entende que, além dos avós e do pai, já pronunciados, 
há mais culpados: donos do terreno e empreiteiro, que, 
três anos antes, celebraram um contrato-promessa de 
compra do mesmo, onde nasceu a lagoa à qual Tiago 
caiu quando pescava com o irmão, também menor. 
A tragédia aconteceu a 14 de Julho de 2003, dias de-

pois de os irmãos terem sido entregues, pela mãe, que 
se divorciara e mudara para Braga, aos cuidados dos 
avós e do pai. Sem que nenhum dos adultos impedisse 
as duas crianças, foram sozinhas para o terreno ao lado 
da casa dos avós pescar. Tiago caiu à lagoa, que não 
tinha qualquer vedação, e só foi retirado pelos bombei-
ros, algumas horas depois, já sem vida, quando os adul-
tos estranharam a demora. “Uns, proprietários, e outro, 
possuidor do terreno, todos com disponibilidade sobre 
este, podiam e deviam ter providenciado uma vedação 
e drenagem do mencionado lago, o que se tivesse sido 
feito evitaria a morte do menor”, lê-se na decisão da 
Relação. Todos os envolvidos “contribuíram em igual 
medida para o afogamento e morte do menor”. 
“Ao omitirem as referidas condutas, embora não tives-

sem representado como possível a ocorrência de uma 
morte, como de facto veio a acontecer, agiram de uma 
forma livre, voluntária e consciente”. O julgamento será 
realizado no Tribunal de Vila do Conde.

atropela polícia
na fuga
A PSP da Amadora 

mandou-o parar numa 
operação stop de rotina, 
domingo de madrugada, 
mas o homem, com cerca 
de 50 anos, tinha um man-
dado de captura em seu 
nome e decidiu acelerar. 
Atropelou um agente junto 
ao bairro da Cova da Mou-
ra, pelas 03h45 – mas foi 
travado com recurso a tiros 
de shotgun. Acabou detido 
e o polícia ferido, que so-
freu lesões num joelho, já teve alta hospitalar.
Para imobilizar a viatura do suspeito, os agentes foram 

obrigados a efectuar vários disparos de shot-gun, adian-
tou ao CM fonte policial. Os tiros intimidaram o condu-
tor e este foi detido ao parar o carro. Durante a fuga à 
polícia, o condutor, com um mandado de captura em seu 
nome emitido pelo Tribunal de Oeiras, ainda colheu um 
dos agentes que o mandou parar. 
Realizado o teste de alcoolemia, a PSP verificou tam-

bém que o homem estava a conduzir embriagado – o 
segundo motivo para não ter obedecido à ordem de pa-
ragem dos agentes. 
Ferido com alguma gravidade num dos joelhos, o polí-

cia, com idade entre os 25 e os 30 anos, foi de imediato 
transportado para o Hospital Amadora-Sintra, onde re-
cebeu tratamento. Os ferimentos não justificaram o seu 
internamento e o agente da PSP acabou por receber alta 
hospitalar.
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Sócrates entregou Magalhães
só para a fotografia

José Sócrates esteve na 
Escola do Freixo, em 
Ponte de Lima, a entregar 
computadores aos alunos 
do 1.º ciclo. Mas, depois 
de o primeiro-ministro ir 
embora, as crianças tive-
ram de devolver os Maga-
lhães

A Escola do Freixo, em 
Ponte de Lima, foi o 

palco escolhido por José 
Sócrates, na passada quar-

ta-feira, para mais uma acção de promoção dos compu-
tadores da JP Sá Couto para o 1.º ciclo. Sócrates chamou 
os jornalistas e distribuiu os Magalhães pelas crianças. 
Mas, terminada a cerimónia oficial, os portáteis tiveram 
de ser devolvidos. 
Contactado pelo SOL, o conselho executivo da Escola 

do Freixo explicou que as crianças não puderam ficar 
com os computadores, «porque há questões administra-
tivas a tratar». 

A mesma fonte – que não se quis identificar – assegura 
que os Magalhães «estão na escola», mas explica que 
isso não significa que os alunos do Freixo vão receber 
os portáteis mais depressa do que as crianças de outros 
estabelecimentos de ensino. 
«Não sabemos quando é que os computadores vão 

ser distribuídos», admitiu, acrescentando que a entrega 
«depende da logística administrativa». 
Antes da entrega real dos equipamentos, a escola vai 

ter de «preencher toda a papelada e os pais que não 
estiverem abrangidos pelo 1.º escalão da acção social 
escolar vão ter de fazer o pagamento do computador». 
Um processo que a escola admite desconhecer quanto 
tempo poderá demorar. 
Fica também por esclarecer se os Magalhães que Só-

crates já deixou na escola serão suficientes para todas 
as crianças. A Escola do Freixo tem 185 alunos inscri-
tos no 1.º ciclo, mas o conselho executivo diz não sa-
ber quantos portáteis foram entregues na cerimónia que 
contou com a presença do primeiro-ministro. «Não sei 
quantos computadores cá ficaram», disse ao SOL um 
elemento do conselho executivo. 

Ao que o SOL apurou, foi explicado a alguns alunos 
que os computadores tinham de ser devolvidos no final 
da visita de Sócrates por terem problemas nas baterias. 
No entanto, o conselho executivo da Escola do Freixo 
garante que «as crianças sabiam» que não iam ficar com 
os Magalhães naquele dia, porque lhes «foi explicado 
que era preciso realizar alguns procedimentos adminis-
trativos». 

professores marcam 
greve para 3 de
Dezembro
A Plataforma Sindical de Professores agendou uma 

greve nacional para 3 de Dezembro e paralisações 
regionais para 9, 10, 11 e 12 do mesmo mês, caso o 
Ministério da Educação não suspenda o processo de 
avaliação de desempenho.
Em conferência de imprensa, o porta-voz da platafor-

ma sindical anunciou ainda que se o processo não for 
suspenso até ao dia 15 do próximo mês, os sindicatos 
apresentarão um novo pré-aviso de greve, “que coin-
cidirá com a semana das avaliações do primeiro perí-
odo”.
“Não hesitaremos em avançar com isto tudo se o ME 

não suspender a avaliação”, garantiu Mário Nogueira.
De acordo com as acções de luta agendadas, as greves 

regionais terão início dia 9 de Dezembro na região Nor-
te, seguindo-se o Centro (dia 10), a zona de Lisboa e 
Vale do Tejo (dia 11) e o Alentejo e Algarve (dia 12).

pSD/Madeira contra lei 
que nacionalizou o BpN
O grupo parlamentar social democrata madeirense in-

voca que foi violado o “dever de audição” dos órgãos 
de governo próprio desta região autónoma estatuído na 
Constituição da República e no Estatuto Político Adminis-
trativo, no que concerne a “matérias que lhe digam respei-
to”.
“Ora, a Assembleia Legislativa da Madeira não foi ouvi-

da no procedimento legislativo que culminou com a apro-
vação e consequente publicação da Lei nº 62-A/2008, de 
11 de Novembro”, diz o requerimento apresentado pelos 
sociais democratas insulares. Pede que o Tribunal Consti-
tucional declare com força obrigatória geral a inconstitu-
cionalidade do regime jurídico de apropriação pública por 
via de nacionalização, por violação do dever de audição 
constitucional estatutariamente consagrado. A Lei que na-
cionaliza todas as acções representativas do capital social 
do BPN e aprova o regime jurídico de apropriação por 
via de nacionalização foi aprovada a 05 de Novembro na 
Assembleia da República e promulgada por Cavaco Silva 
seis dias mais tarde. A iniciativa do PSD/M foi apresentada 
com processo de urgência, tendo como requisitos a dispen-
sa do exame em comissão e envio para redacção final.
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portugueses abusam
dos antibióticos
O consumo de antibióticos sem jus-

tificação clínica, como em gripes e 
constipações, é ele-
vado em Portugal e 
causa resistências que 
impedem que sejam 
eficazes quando acon-
selhados. “Consumi-
mos mais antibióticos 
do que devíamos e 
em algumas situa-
ções que não deverí-
amos tomar”, disse à 
Lusa Cristina Costa, 
chefe da Divisão de 
Segurança Clínica da 
Direcção-Geral da 
Saúde. A especialista 
estava ontem presen-
te na cerimónia que 
assinala o Dia Europeu dos Antibióticos, 
durante a qual será apresentado o Progra-

ma Nacional de Prevenção e Controlo das 
Resistências aos Antimicrobianos. Dados 

do Infarmed reve-
lam que em 2000 
foram vendidas em 
Portugal mais de 9,3 
milhões de embala-
gens de antibióticos, 
número que baixou 
até 2004, quando se 
venderam 7,7 mi-
lhões. Contudo, em 
2005, o valor cresceu 
ligeiramente para 
os oito milhões de 
embalagens. Só em 
2005 foram gastos 
quase 140 milhões 
de euros em antibió-
ticos, com encargos 

de 95 milhões para o Serviço Nacional de 
Saúde.

Reforma nas forças
armadas “para breve”
O primeiro-ministro prometeu para 

breve a conclusão da reforma das 
Forças Armadas, num processo que diz 
ser “partilhado” entre Governo e milita-
res. Contudo, José Sócrates não se referiu 
às questões que têm motivado contesta-
ção entre os militares, como as carrei-

ras, remunerações e sistema de saúde. 
“O Governo está como sempre atento 
aos anseios e expectativas legítimas das 
Forças Armadas, reconhecendo a especi-
ficidade da sua função”. Sócrates falava 
na abertura do ano solene do Instituto de 
Estudos Superiores Militares.

Megaprojecto turístico
de Sintra ressuscitado
O movimento cívico contra o mega-

projecto em Sintra, criado há quatro 
anos por associações ambientalistas, está 
a estudar formas de travar nos tribunais 
nacionais e comunitários o avanço da-
quele que consideram um grave atentado 
ambiental. Em causa está um projecto de 
construção de um empreendimento turís-
tico de quase mil camas entre as praias 
Grande e da Adraga, entretanto ressusci-
tado. 
“Ficámos surpreendidos com o ressurgi-

mento deste projecto. Fizemos em 2004 e 
2005 vários contactos para a Câmara de 

Sintra a pedir informações sobre o pro-
cesso de licenciamento e, estranhamente, 
o gabinete da presidência escreveu-nos 
dizendo não ser possível aos serviços 
identificar o empreendimento no sistema 
informático”, disse Ana Cristina Figuei-
redo, da Quercus.
O promotor do megaprojecto turístico 

no Parque Natural de Sintra-Cascais, que 
recebeu um parecer negativo do Ministé-
rio do Ambiente, disse que vai entregar 
“em breve” um pedido de licenciamento 
do empreendimento na Câmara de Sin-
tra.

Novo instituto camões em 2009
O ministro dos Ne-

gócios Estran-
geiros, Luís Amado, 
assegurou que o novo 
Instituto Camões esta-
rá operacional em Ja-
neiro de 2009 mas que 
só a partir de então se 
iniciará a transferên-
cia de competências 

Mais investimento contra pirataria

em relação ao ensino do 
português. 
“Penso que a lei or-

gânica será aprovada 
antes do final do ano, 
integrará competências 
e funções novas, que es-
tavam designadamente 
no Ministério da Educa-
ção”, disse.

Dois investigadores da Universidade 
de Coimbra defenderam que a pro-

tecção dos computadores contra ataques 
informáticos em Portugal passa por au-
mentar a partilha de técnicas de segu-

rança e por um maior investimento nesta 
área. De acordo com um estudo recente, 
um em cada cinco computadores do Es-
tado é “vulnerável a softwares nocivos e 
outro tipo de ataques informáticos”.
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Gérald Tremblay
aperta o “parafuso”

o debate dos chefes

o “450” terá brevemente companhia

presidente da câmara Municipal de 
laval acaricia grandes projectos

O Conselho Executivo da Cidade de 
Montreal decidiu suspender todas 

as transacções sobre os activos imobi-
liários da Sociedade de habitação e de-
senvolvimento de Montreal (SHDM), 
enquanto os inquéritos em curso sobre 
esta sociedade não terminarem. A SHDM 
gere cerca de 300 milhões de dólares de 
activos que pertencem à Municipalida-
de. Esta decisão foi tomada depois dos 
meios de comunicações terem revelado a 

amplitude das vantagens concedidas pela 
SHDM ao promotor Frank Catania, que 
constrói alguns 1800 alojamentos num 
antigo terreno municipal, situado no les-

te de Montreal. Este projecto imobiliário 
chama-se “Faubourg Contrecoeur”. Além 
disso, o presidente da Câmara Municipal 
disse que a sua administração agiu em 
total legalidade quando fundiu a SHDM 
com outra sociedade para-municipal a 
fim de formar um só organismo privado, 
com fins não lucrativos, em 2007. Uma 
notícia mostrava que a Direcção dos Ne-
gócios Jurídicos da Cidade se tinha opos-
to a esta decisão. Mas o presidente da 
edilidade mostrou-se sobretudo preocu-
pado pela atitude da SHDM no processo 
Faubourg Contrecoeur. “É a boa pergun-
ta. É a razão pela qual os inquéritos es-
tão em curso. É igualmente a razão pela 
qual, no Conselho Executivo, tomámos 
a decisão de pedir uma moratória sobre 
todas as transacções (da SHDM), sobre 
as hipotecas e as alienações de activos. 
Irregularidades foram cometidas? Quero 
sabê-lo, rapidamente”. Do seu lado, a mi-
nistra dos Assuntos Municipais, Nathalie 
Normandeau, pediu ao seu sub-ministro 
para que lhe fizesse um relatório sobre o 
comportamento da SHDM, indicou um 
comunicado de imprensa da ministra, 
Louise Quintin. A ministra também pe-
diu aos seus serviços jurídicos que veri-
ficassem se a Cidade violou a sua “Car-
ta”, fundindo a SHDM e outra sociedade 
para-municipal para fazer um organismo 
privado com fins não lucrativos, em vir-
tude da Lei sobre as companhias.

Depois de longas negociações, o De-
bate dos chefes terá finalmente lu-

gar, a 25 de Novembro, no Parlamento 
da Assembleia Nacional, em Québec. 
Como desejavam os membros do Con-
sórcio, trata-se de uma fórmula de debate 
renovada que comporta contudo, certas 

trocas mais enquadradas entre os che-
fes. O Debate dos chefes 2008, animado 
por Stéphan Bureau, será difundido, em 
directo, no dia 25, às 20 horas, sobre as 
redes de televisão de Radio-Canada, de 
TVA e de Télé-Québec, e sobre os seus 
sítios Internet.

A proliferação dos celulares, Blackberry 
e outros, vai forçar a introdução de um 

novo indicativo no subúrbio de Montreal, 
dez anos depois da introdução do código 
450. “Aproxima-se uma penúria de núme-
ros na zona 450”, afirmou Glenn Pilley, da 
Administração da numeração canadiana, 
um organismo criado pelas companhias de 
telefone. “Pensa-se em introduzir um novo 
código regional daqui a dois anos”, diz. O 
código 450 foi lançado em 1998, tendo a 

ilha de Montreal herdado do 514. Era “uma 
ilha, uma cidade”. O código 450 tornou-se 
rapidamente o rótulo da população dos su-
búrbios, para o melhor e para o pior. Estas 
separações geográficas não estão perto de 
se reproduzirem, de acordo com o senhor 
Pilley. “Temos várias opções, mas a melhor 
maneira de funcionar, é introduzir o novo 
código numa zona existente. Custa menos 
às companhias de telefone, e por conse-
guinte aos consumidores”.

O presidente da Câmara Municipal 
de Laval rivaliza de audácia com o 

presidente da Câmara Municipal de Qué-
bec. Perto das eleições provinciais, Gilles 
Vaillancourt revelou que a sua equipa está 
a finalizar os últimos detalhes de um pro-
jecto de centro de feiras, capaz de acolher 
exposições equivalentes às que recebe 
o Estádio Olímpico de Montreal. Mas o 
presidente da edilidade de Laval, Gilles 
Vaillancourt, não pára aí. Pede também 
a colaboração dos governos provincial e 
federal para financiar a construção de um 

Centro Aquático e de um Centro de Gelo, 
que contaria com um ou dois ringues de 
patinagem. Os dois projectos estão ava-
liados em, pelo menos, 45 milhões de 
dólares. Para além destes projectos de ex-
pansão, a administração Vaillancourt pede 
ao governo de Jean Charest que financie o 
prolongamento da linha cor-de-laranja do 
Metro, a partir da estação Côte-Vertu, até 
ao oeste de Laval. Deseja também obter 
dinheiro para a actualização das fábricas 
de transformação de água potável, projec-
to avaliado em 125 milhões de dólares.

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

antonio
    Gomes!

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

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

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

para uma 
transacção
com toda a 
quietude...
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vendedor
exclusivo

montreAl
Celtel Mobilité
6295 Victoria
514.739.2355
 
Celtel Mobilité
35 rue Beaubien Est
514.270.2384

Celtel Mobilité
101 du Mont Royal O.
514.448.6996

lAvAl
Celtel Mobilité
1637 boul. Daniel Johnson
450.988.1088

novos plAnos A pArtir de

 por mÊs1

e não
estArÁ
ligAdo
 a nenhum
 contrato2

A novA
gArAntiA do 
proprietÁrio

1. Nenhum custo de acesso à rede
2. Serviço gratuito de alertas texto para
    controlar o seu orçamento
3. Nenhum contrato com prazo exigido
4. Recompensado com FidoDollarsMC em
    cada utilização do seu portátil 

1. Local airtime over the allotted monthly minutes in the monthly plan, long-distance and roaming charges and any additional options selected and applicable taxes are extra and also billed monthly. 2. Most phones available with either a 2-year Fido Agreement 
or with no term commitment. Offers and pricing subject to change without prior notice. TM Fido & design and FidoDollars are trademarks of Fido Solutions Inc. © 2008 Fido Solutions Inc. 

B104870_10,25x13,5_coop_Y3_Fr
05/11/08 NC
Épreuve #1 – FINAL Page 1

100% 50% 0%

M
Graphiques M&H • Cité Multimédia
80, rue Queen, bureau 403, Montréal QC H3C 2N5
Tél. : (514) 866-6736 • Téléc. : (514) 875-0401

production@mh.ca

FID 08-0162

Direction artistique Service à clientèle

Production Client
MÉCANIQUE À 100% DU FORMAT FINAL

SORTIE FINALE À 100%

Approbation
Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve. 
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.

CYAN

YELLOW

MAGENTA

BLACK

PMS XXX

PMS XXX

PMS XXX

PMS XXX

Annonce COOP
Hebdo pleine page 10,25" x 13,5"

Logo du détaillant ici.
Noir et blanc, 
ou en couleur

Adresse de votre succursale ici. 
Le texte devrait être en noir.
La police Alte Haas Grotesk 
est recommandée.

Adresse d’une 2e succursale 
s’il y a lieu. 
Le texte devrait être en noir.
La police Alte Haas Grotesk 
est recommandée.

1. Les frais liés au temps d’antenne local supplémentaire, les frais d’interurbain, les frais d’itinérance, les frais liés aux services supplémentaires sélectionnés et les taxes exigibles sont en sus et sont facturés mensuellement. 2. La plupart des téléphones sont
disponibles avec une Entente Fido de 2 ans ou sans Entente Fido. Les offres et la tarification sont sujettes à changement en tout temps. MC Fido & dessin et FidoDollars sont des marques de commerce de Fido Solutions Inc. © 2008 Fido Solutions Inc.

1. Aucuns frais d’accès au réseau
2. Service gratuit d’alertes par texto pour contrôler 

votre budget
3. Aucun contrat à terme requis
4. Vous êtes récompensé par des FidoDollarsMC à chaque

utilisation de votre téléphone

LA NOUVELLE
GARANTIE DU
PROPRIÉTAIRE

15
NOUVEAUX FORFAITS À PARTIR DE

PAR MOIS1

ET VOUS 
N’ÊTES PAS
ENCHAÎNÉ
à un contrat à terme

$

2

antonio
    Gomes!
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Blu-ray é o novo alvo
dos piratas chineses

BREvEs

Os piratas de filmes estão a utilizar um 
método que lhes permite fazer cópias 

baratas de filmes Blu-ray que a maioria dos 
consumidores tem dificuldade em detectar 
que se trata de uma falsificação. 
Utilizando software facilmente disponí-

vel, os piratas chineses convertem os filmes 
Blu-ray no formato de vídeo AVC HD usan-
do uma resolução de alta definição de 720p 
em vez de 1080p, segundo o “Wall Street 
Journal”.
Através desta técnica, os piratas conse-

guem comprimir suficientemente o filme 
para o gravarem num barato disco DVD em 
vez de num significativamente mais caro 
disco Blu-ray. Apesar de a resolução ser in-
ferior à de um Blu-ray original, a diferença 
não é detectável por muitos consumidores, 
já que os filmes gravados desta forma, quan-
do reproduzidos num televisor de alta defi-
nição, oferecem uma qualidade de imagem 

superior à de um DVD tradicional.
Alguns vendedores do eBay estão a 

avisar os clientes para estarem atentos 
aos discos Blu-ray contrafeitos e aos 
DVDs que são anunciados como Blu-
rays.
Uma forma de distinguir os originais 

das falsificações é através das “deda-
das”: os discos Blu-ray atraem as im-
pressões digitais mais facilmente do 
que as cópias piratas. Além disso, as 
cópias são muito mais baratas e não 
contêm a maioria dos extras incluídos 
no original. Estas informações surgem 
após as autoridades chinesas terem 
apreendido uma grande quantidade 
de discos pirateados na China no mês 
passado. Num dos casos, um armazém 
continha 800 destes discos, incluindo 
alguns títulos Blu-ray muito popula-
res.

Mercado de telemóveis 
vai recuar em 2009
A Nokia prevê que no novo ano o mercado de tele-

móveis vai retrair-se mais que o esperado devido à 
crise económica e à diminuição do consumo. 
A maior fabricante de telemóveis prevê que o mercado 

dos telefones móveis vai ser mais fraco do que o espe-
rado no quarto trimestre devido à crise económica. As 
vendas devem recuar ainda mais em 2009.
Em comunicado, citado pela Reuters, a multinacional 

finlandesa lembra que “nas últimas semanas, a crise 
económica mundial, combinada com uma volatilidade 
dos mercados, resultou numa retracção no consumo”.
“O volume de vendas de telemóveis será menor no 

quarto trimestre de 2008 em relação ao esperado”, in-
forma a Nokia.

endeavour chega à estação 
espacial internacional
Esperada há muito, a nova tripulação da Endeavour 

atracou com sucesso na EEI, este domingo, onde 
iniciará uma série de trabalhos com vista a aumentar o 
espaço útil dos astronautas na estação. O comandante do 

vaivém espacial Chris Ferguson con-
seguiu com sucesso acoplar a nave 
no módulo Harmony da Estação 
Espacial Internacional (em inglês, 
International Space Station - ISS). 
Poucos minutos depois, os astronau-
tas entraram na estação onde foram 
recebidos pelos actuais habitantes 
da estação orbital. “Entendemos que 

esta casa precisa de uma reforma e vão ser vocês a fazê-
la”, confirmou o comandante da estação Mike Fincke. 
“Bem-vindos ao espaço!”, rematou, citado pela Reuters. 
Após terem executado o trabalho, os astronautas da En-
deavour terão completado a estação orbital com cinco 
dormitórios, duas casas-de-banho e uma cozinha dupla. 

mulHer jAponesA 
detidA Após mAtAr o 
mArido virtuAl
Uma mulher japonesa foi 
detida por ter “assassinado” 
o seu marido virtual no jogo 
online “Maple Story” devido 
a um divórcio repentino. A 
professora de piano de 43 
anos, residente na provín-
cia de Kyushu, no sul do 
Japão, foi detida por sus-
peita de acesso ilegal a um 
computador e manipulação 
de dados electrónicos. Em 
meados de Maio, o marido 
virtual da mulher divorciou-
se subitamente. Enfureci-
da, ela utilizou o nome de 
utilizador e a palavra-passe 
do homem de 33 anos 
para entrar na conta dele 
e apagar o seu persona-
gem. O homem chamou a 
polícia após ter descoberto 
que o seu personagem vir-
tual tinha sido destruído. A 
mulher, que ainda não foi 
formalmente acusada, en-
frenta uma pena de prisão 
até cinco anos ou multa até 
5000 dólares caso venha a 
ser condenada.

google lAnçA o
seu próprio BroWser 
A Google disponibiliza esta 
terça-feira para download 
uma versão beta do Chrome, 
um browser de código-aber-
to desenvolvido pela gigante 
da Internet que replica o 
conceito da espartana pá-
gina do seu motor de busca: 
simples, limpo e rápido.

Mulheres escolhem parceiros 
através do cheiro corporal
Segundo uma investigadora norte-ameri-

cana o cheiro corporal dos homens é de-
cisivo para seduzir uma mulher, que através 
do olfacto consegue identificar aqueles que 
são biologicamente compatíveis. 
Rachel Herz, professora da Universidade 

de Brown que nos últimos 17 anos se dedi-
cou a estudar os mecanismos do olfacto, es-
teve quinta-feira em Lisboa, onde foi uma 
das oradoras convidadas da conferência “As 

regras da Atracção” na Culturgest.
«O odor corporal tem um grande efei-

to para as mulheres, que se sentem se-
xualmente atraídas por determinados 
cheiros. A mulher consegue reconhe-
cer quem é biologicamente compatí-
vel e quando um homem cheira “mal” 
cria-se uma barreira que não permite 
intimidade», explicou a investigadora.

asus planeia eee pc de 
200 dólares US para 2009
A Asus prevê lançar um netbook da li-

nha Eee PC com um preço de 200 
dólares US (244$ Cad) 
algures no próximo ano, 
revelou o presidente da 
empresa, Jerry Chen. A 
introdução de um Eee PC 
de 200 dólares no merca-
do faz parte da estratégia 
da Asus para conquistar 
30% de quota de mer-
cado no segmento dos 
netbooks em 2009, com 
remessas de 6 a 7,5 mi-
lhões de unidades, adian-
ta o “DigiTimes”. A empresa revelou 
também que planeia descontinuar os mo-
delos de 7 e 8,9 polegadas e substituí-los 
por produtos com ecrã de 10 polegadas. 

A Asus embarcou cerca de 1,7 milhões 
de Eee PCs no terceiro trimestre e prevê 

fechar o ano com 5 milhões 
de unidades expedidas.
Os netbooks com disco rí-

gido representam 70% das 
remessas, sendo os restan-
tes 30% preenchidos pelos 
Eee PCs equipados com 
unidades SSD. Os modelos 
com o Windows XP pré-
instalado batem a versão 
Linux equivalente numa 
proporção idêntica, de 7 
para 3.

Recorde-se que a Asus já tinha afirmado 
anteriormente que está nos seus planos 
lançar um Eee PC com ecrã táctil no iní-
cio do 2009.

aSUS anuncia o smartphone 
«mais rápido do mundo»
A afirmação da ASUS deve-se ao fac-

to de o P565 vir equipado com uma 
processador Marvell a 800Mhz que, se-
gundo a empresa, permite «um desempe-
nho de sistema superior a tudo o resto no 
mercado». Apesar de o processador do 
P565 ser provavelmente o mais rápido 
num smartphone, o mesmo não se pode 
dizer da conectividade à rede móvel, uma 
vez que a velocidade máxima de ligação 

HSDPA 3G é de 3,8Mbps, ou seja, infe-
rior aos 7,2Mbps suportados por outros 
terminais. 
O novo smartphone da ASUS assenta 

no sistema operativo Windows Mobile 
6.1 com o interface Glide, apresentando 
um ecrã táctil VGA de 2,8 polegadas com 
resolução de 480 por 640 pixels que per-
mite visualizar vários formatos de fichei-
ros multimédia.
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elogio da mestiçagem
Todos os povos 

são mestiços. 
Todas as culturas 
são mestiças. To-
das as línguas são 
mestiças. Todos 
nós somos mesti-
ços.

Basta percorrer, de olhos abertos, as pá-
ginas da História para nos apercebermos 

da realidade, cada vez mais evidente, 
deste imenso e fascinante laboratório de 
mestiçagem que sempre foi a Terra.
É talvez por isso que a eleição de Bora-

ck Obama como presidente dos EUA está 
a despertar tanta emoção.  Subitamente,  
Obama transformou-se aos olhos de toda 
a humanidade no símbolo do homem 
novo num mundo novo.
Será ele, encarnação de tanta mestiça-

Manuel carvalho
jornal@avozdeportugal.com

gem, o passo por acontecer do poeta e 
escritor luso-moçambicano Mia Couto? 

POEMA MESTIÇO
Escrevo Mediterrâneo

na serena voz do Índico
Sangro norte

em coração do sul
Na praia do oriente
sou areia náufraga
de nenhum mundo

Hei-de 
começar mais tarde

Por ora
sou a pegada

do passo por acontecer
Tal como o sonhou o poeta moçambica-

no José Craveirinha, será Obama o maes-
tro capaz de encontrar o ritmo certo para 
que as palavras, que afluem à boca dos 
homens  pelos mais diversos caminhos,  
se tornem todas irmãs?

A FRATERNIDADE DAS PALAVRAS
O céu

É uma m´benga
Onde todos os braços das mamanas

Repisam os bagos de estrelas.
Amigos:

As palavras mesmo estranhas
Se têm música verdadeira

só precisam de quem as toque
ao mesmo ritmo para serem

todas irmãs.
E eis que num espasmo

De harmonia como todas as coisas
Palavras rongas e algarvias ganguissam

Neste satanhoco papel
E recombinam o poema.

m´benga - pote de barro
mamanas – mulheres
ronga – dialecto mais meridional do gr
po linguístico banto tsonga. É falado numa p
quena área que inclui a cidade do Maputo
gangussam – namoram
satanhoco – uma coisa que não presta

Terá chegado a hora de os homens po-
derem, orgulhosamente, assumir a sua  
verdadeira identidade, cidadãos da mes-
ma pátria, a Terra, sem, contudo, excluir 
ou renegar as suas múltiplas e preciosas 
pertenças particulares?

Terá chegado a hora de dar alma ao po-
ema de Miguel Torga dentro em breve 
eternizado no granito dum banco do bou-
levard Saint-Laurent, a Main?

Ter um destino é não caber no berço
onde o corpo nasceu,

é transpor as fronteiras uma a uma
e morrer sem nenhuma
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carta dominante: O 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: 
Poderá ser surpreendido com uma declaração de amor. saú-
de: Evite as gorduras. 
dinheiro: Mantenha a calma para resolver um problema no 
seu trabalho. 

número da sorte: 45 números da semana: 8, 10, 1, 2, 3, 9

carta dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa 
Útil, Maturidade.
Amor: Poderá viver uma relação fugaz, mas cheia de pai-
xão.

saúde: Relaxe e liberte o stress acumulado no dia-a-dia.
dinheiro: A nível financeiro está tudo controlado.
número da sorte: 76
números da semana: 44, 11, 5, 36, 1, 4 

carta dominante: O Rei de Ouros, que significa Inteligente, 
Prático
Amor: A sua felicidade poderá despertar comentários inve-
josos.

saúde: Cuide do seu sistema cardio-respiratório.
dinheiro: Esteja atento às atitudes de um colega.
número da sorte: 78
números da semana: 44, 47, 49, 25, 26, 4

carta dominante: O Carro, que significa Sucesso.
Amor: Empenhe-se a cem por cento num envolvimento 
amoroso recente. 
saúde: Faça uma desintoxicação ao seu organismo.

dinheiro: Fase favorável ao fecho de negócios.
número da sorte: 7 números da semana: 6, 5, 3, 2, 10, 11

carta dominante: O 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil.
Amor: Controle o seu mau humor.
saúde: Deve gerir bem as suas energias para não se sentir 

desgastado.
dinheiro: Controle eficientemente a sua vida financeira.
número da sorte: 29 números da semana: 3, 36, 25, 14, 7, 8

carta dominante: O 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: As suas mudanças de humor poderão trazer alguns 
problemas. saúde: Receberá os resultados de um exame e 

sentir-se-á muito aliviado.
dinheiro: Procure não tomar nenhuma decisão sem antes analisar tudo 
o que ela implica.
número da sorte: 41 números da semana: 33, 6, 21, 4, 7, 8

carta dominante: O Diabo, que significa Energias Nega-
tivas.
Amor: Confie mais na sua cara-metade.
saúde: Poderá sentir-se psicologicamente fragilizado.

dinheiro: Seja firme e não deixe que abusem da sua boa vontade.
número da sorte: 15
números da semana: 9, 14, 45, 46, 49, 7

carta dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento, Angústia.
Amor: Uma discussão com o seu par deixá-lo-á preocupa-
do.

saúde: Poderá passar por uma fase de desânimo.
dinheiro: Não gaste mais do que tem, pense no futuro.
número da sorte: 59 
números da semana: 9, 10, 20, 30, 4, 7

carta dominante: 4 de Ouros, que significa Projectos.
Amor: Aproveite para estar mais tempo com os seus ami-
gos.
saúde: Modere as suas emoções.

dinheiro: Ritmo de trabalho intenso mas o resultado será muito gratifi-
cante.
número da sorte: 68 
números da semana: 8, 10, 4, 3, 36, 33

carta dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Procure dar um pouco mais de ânimo e vitalidade à 
sua relação afectiva.
saúde: Cuidado com as costas, não faça grandes esfor-
ços. 

dinheiro: Nunca deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje, será 
prejudicial para si.
número da sorte: 22
números da semana: 5, 25, 15, 45, 14, 7

carta dominante: O 3 de Copas, que significa Conclusão
Amor: Exija do seu par a verdade das suas intenções.
saúde: O cansaço físico pode ser resolvido com um bom 
banho relaxante.

dinheiro: Reflicta acerca do seu futuro profissional.
número da sorte: 39
números da semana: 8, 1, 4, 7, 17, 19

carta dominante: O Rei de Espadas, que significa Poder, 
Autoridade.
Amor: Alguém poderá pedir-lhe perdão por um erro come-
tido no passado.
saúde: Cuide da sua saúde oral, poderá ter um abcesso.

dinheiro: Possível entrada de dinheiro.
número da sorte: 64
números da semana: 45, 4, 10, 1, 2, 3

cArneiro (21 de março - 19 de Abril)

touro (20 de Abril - 20 de maio)

gÉmeos (21 de maio - 20 de junho)

cArAnguejo (21 junho - 22 de julho)

leão (23 de julho - 22 de Agosto)

virgem (23 de Agosto - 22 de setembro)

escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

sAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)

cApricórnio (22 dezembro - 20 de janeiro)

AQuÁrio (21 de janeiro - 18 de Fevereiro)

peixes (19 de Fevereiro - 20 de março)

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)

A INTElIGêNCIA É UMA COIsA MARAvIlhOsA

Todos deviam ter uma
Espero que o meu amigo Luís 

Aguilar, emérito professor 
e responsável pelos Estudos 
Portugueses na Universidade 
de Montreal, me perdoe de ter 
praticamente copiado a identi-
ficação da sua página internet, 
que dá acesso aos diversos sí-

tios da Lusofonia a seu encargo. No seu caso, diz ser 
o cérebro uma coisa maravilhosa, que eu, modifiquei 
para inteligência. Mas é, sem dúvida, uma cópia da sua 
frase feitiço.
Gosto dela e creio que ilustra bem o sentido deste 

texto que se refere à reunião extraordinária convocada 
pelo CA da Associação Portuguesa de Laval (na sua 
forma simplificada) e que teve lugar na sexta-feira 
passada na Sala de banquetes Paradis, boul, Curé-La-
belle em Laval.
Casa cheia já às 19 horas. Uma pontualidade que 

honra e à qual não estamos habituados. O interesse era 
visível nos rostos de toda aquela brava gente, que as-
sim demonstrou um dignificante espírito democrático 
querendo, com isso, defender interesses comunitários 
e participar nas decisões e destinos da sua Associa-
ção.
Dirigida pelo presidente, Michael Arruda, foram de-

pois apresentados por ele os membros do Conselho de 
Administração, os conselheiros para programas e as-
suntos comunitários o Dr.Okaba Deparice e senhora 
Jennifer Latarte, MA, e no público a advogada Dra. 
Adélia Ferreira, o Pe José Arruda e Monsenhor Igino 
Incatalupo, Vigário Episcopal, representante da Dio-
cese de Montreal.
Feito um resumo das actividades desenvolvidas por 

este CA desde a sua entrada em funções, referindo 
terem recorrido aos conselhos de antigos dirigentes 
e fundadores da Associação e do Centro Comunitário 
Português, Mike Arruda, com a ajuda de um diaporama 
projectado em grande ecrã, explicou as razões dos con-
flitos criados pela Corporação da Missão NSF, as vãs 
tentativas feitas no sentido de encontrarem soluções 
para o bom funcionamento dos dois órgãos distintos 
— que nada impede, ou deveria impedir— que possam 
colaborar em alguns eventos anualmente. Informou 
depois a assistência das diligências feitas pela advoga-
da, profissional eficiente que dignifica a comunidade 
portuguesa em geral, a fim de recuperar as chaves das 
portas do Centro que haviam sido indevidamente subs-
tituídas pelo pároco, que já nesta fase que se pretendia 
de reencontro, exigiu que a Associação retirasse todos 
os seus haveres das instalações, porque não queria lá 
nada que pertencesse à dita associação. Esta e outras 
aberrações foram bem explicadas pelo presidente do 
CA que igualmente informou aquela multidão que fer-
vilhava de revolta — à parte uns quantos irredutíveis 
apoiantes do abade — dos encontros realizados na 
Diocese com Monsenhor Igino Incantalupo e que este, 
demonstrou grande compreensão sobre os problemas 
apresentados e prometeu procurar a solução definitiva 
para eles. Porém, tendo aceitado o convite para par-
ticipar nesta reunião, pediu a Mike Arruda, que tudo 
procurasse fazer a fim de evitar derrapagens desagra-
dáveis da assistência, que na verdade transbordava de 
excitação. 
Eram muitos os que desde o início tanto trabalharam, 

horas, dias e meses a fio na construção e manutenção 
do Centro Comunitário, membros de grupos cultu-
rais activos, que lhe davam vida e que queriam ali ter 
demonstrado as suas razões, as suas críticas, as suas 
mágoas, por de um modo ou de outro, terem sido ex-
pulsos sem razão, outra que o exacerbado desejo de 
agir como proprietário e senhor de tudo e mentor de 
todos, do pároco. Não foi fácil controlar a frustração 

daqueles que se sentem vítimas de um sistema feudal. 
Arcaico. Inquisicional.
E neste campo, dir-se-ia que nos encontrávamos num 

palco, actores da peça de Gil Vicente: O Auto da Barca 
do Inferno.
De um lado, uma nítida maioria dos que se sentem ul-

trajados pelas alterações introduzidas nas instalações e 
no funcionamento daquilo que é português, forçando o 
afastamento de muitos crentes e antigos colaboradores 
desinteressados, e do outro, uma pequena mas ruidosa 
faixa de incondicionais que apenas vivem para as mis-
sas e seus adjacentes.
Ora, há cerca de duas semanas, escrevi um texto que 

um beato presente na reunião não soube interpretar. 
Não me foi permitido responder na altura adequada-
mente. É que para poderem ler jornais, as pessoas de-
vem aprender a ler. É aquilo que se pode chamar, uma 
condição sine qua non.
Sempre disse desde o princípio desta saga, que nada 

afirmamos, que apenas nos limitamos a transcrever o 
que nos foi e será dito. E ainda na sexta-feira, nos fo-
ram garantidas as realidades que descrevemos anterior-
mente, segundo opiniões e afirmações da população 
portuguesa. Não são boatos. São realidades. Ponto.
Acontece que no texto sobre boateiros e boatos esque-

ci-me de esclarecer que também detesto beatos. Esses 
ratos de sacristia que Gil Vicente tão bem descreve 
nas suas sátiras. É uma leitura que recomendo. Por-
que são esses fanáticos ciclopes, quais resquícios de 
épocas medievais, que impedem a Igreja de evoluir, de 
acompanhar o desenvolvimento dos povos, fechando-
se nos dogmas que no tempo da criminosa Inquisição, 
conduziram à fogueira vítimas inocentes de crápulas, 
que agiam falsamente em nome do Cristo. Temos nos 
tempos de hoje, demasiados exemplos desse tipo de 
fanatismo como os “fous de Alá”, cuja cegueira tam-
bém não lhes permite distinguir a diferença entre Fé e 
o mais crasso oportunismo.
Reconfortante e bálsamo num ambiente um tanto in-

dignado, foi a carta de Kathy Pimentel, secretária da 
Associação, jovem, filha de um dos pioneiros da co-
munidade portuguesa de Laval e das suas instituições, 
trabalhador incansável de muitos anos, que com gran-
de emoção descreveu alguns dos episódios vividos em 
tempos mais risonhos, em que a harmonia era palavra 
de ordem, seguida por todos os animados trabalhado-
res e agentes culturais da Associação, que agora, se-
gundo a sua própria expressão, se encontra desde há 
vários anos, “subjugada debaixo de uma nuvem negra” 
que impede o seu desenvolvimento normal e que a 
continuar, poderá levar ao seu desaparecimento. O que 
talvez convenha, diga-se, a certos elementos presentes 
na sala. Este testemunho desta jovem vale um poema.
Pena seja um pouco longo para poder ser transcrito 

aqui. É todavia um exemplo de coragem e determina-
ção, que emocionou todos quantos ali se encontravam 
de boa-fé.
Os ânimos no exterior, após o termo da reunião, esta-

vam muito exaltados. Mas o facto é que Mike Arruda 
teve de evitar a todo o custo que o transbordo de emo-
ções, pudessem conduzir a linchagem.
Ficaram as promessas do representante da Diocese, 

que vai acompanhar as diligências que faltam fazer, 
dirigidas pela advogada, no reconhecimento dos direi-
tos e independência total da Associação, órgão autó-
nomo apenas regido e submetido às Leis do Québec. 
E isso terá de ser feito nas horas que seguiram este 
movimentado encontro. Fica, em nome da democra-
cia, da Liberdade, um elogio à forte participação, afir-
mando que o medo de alguns, não pode ser irmão da 
conivência.
A inteligência é na verdade uma coisa maravilhosa. 

Todos deviam ter uma.

Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com
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DATES IMPORTANTES

Pour en savoir davantage :
· www.electionsquebec.qc.ca
· 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
· info@electionsquebec.qc.ca

    Les  per sonnes  sourdes  ou  malentendantes  
      peuvent  composer  sans  f ra i s  l e  1  800  537 -0644 .

Vous recevrez par la poste un avis indiquant le nom des personnes inscrites sur la liste électorale 

ainsi que le Manuel de l’électeur. Conservez ces documents, vous y trouverez l’information 

nécessaire à l’exercice de votre droit de vote.

Révision de la liste électorale : 17 au 25 novembre

Pour voter, vous devez être bien inscrit sur la liste électorale. Pour vous inscrire ou corriger 

votre inscription, présentez-vous à votre bureau de révision et n’oubliez pas d’apporter 

deux pièces d’identité.

Vote par anticipation : 30 novembre et 1er décembre de 9 h 30 à 20 h

Vous pouvez voter par anticipation à l’adresse indiquée sur votre avis. 

Apportez une des cinq pièces d’identité requises pour exercer votre droit de vote.

Vote le jour de l’élection : 8 décembre de 9 h 30 à 20 h

Vous recevrez à votre domicile la carte de rappel vous indiquant l’adresse de votre 

bureau de vote ainsi que le nom des candidats en lice dans votre circonscription. 

Apportez une des cinq pièces d’identité requises pour exercer votre droit de vote.
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DATAS IMPORTANTES

8 DE DEZEMBRO DE 2008
E L E I Ç Õ E S  G E R A I S

Receberão pelo correio um aviso indicando os nomes inscritos na Lista Eleitoral, assim como o Manual do 

Eleitor. Conservem esses documentos, neles encontrarão a informação necessária para o exercício do vosso 

direito de voto.

Revisão da lista eleitoral: de 17 a 25 de Novembro

Para poder votar, o seu nome deve estar correctamente inscrito na lista eleitoral. Para se inscrever ou 

corrigir a sua inscrição, apresente-se no vosso escritório de revisão e não esqueça de levar duas provas de 

identidade, com fotografia.

Voto por antecipação: 30 de Novembro e 1 de Dezembro, das 9h30 às 20 horas

Poderá votar por antecipação no endereço indicado no aviso que vai receber. Leve um dos cinco 

documentos de identificação requeridos, para exercer o seu direito de voto.

Voto no dia de eleição: 8 de Dezembro, das 9h30 às 20 horas

Receberá em sua casa uma carta para relembrar, indicando a morada do vosso local de voto, assim que os 

nomes dos candidatos em liça na vossa circunscrição.

Leve um dos cinco documentos requeridos para exercer o seu direito de voto.

Para mais informações :
. www.electionsquebec.qc.ca
. 1 888 ÉLECTION ( 1 888 353-2846)
. info@electionsquebec.qc.ca

As pessoas surdas e que ouvem mal
poderão compor gratuitamente: 1 800 537-0644.
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MIss PORTUGAl EM MONTREAl DE 2008

e a vencedora é...
Raul Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

Alegria, muita música e lindas figuras 
a desfilar, foi a imagem agradabi-

líssima que jorrou como água cristalina 
e pura duma fonte, por entre as folhas 

multicores do Outono, na sala do Renais-
sance, como fundo ao concurso de Miss 
Portugal em Montreal 2008.
A sala, por si só, é um pequeno sonho. 

A conjugar com as esperanças das nove 
finalistas deste certame que pretende ele-
ger aquela que será, pelo período de um 
ano, a rainha da beleza, física e intelectu-
al da juventude feminina portuguesa, na 
grande região montrealense.
Sala cheia, muitas figuras sobejamente 

conhecidas do meio português, e grande 
expectativa, caracterizava as expressões 
iluminadas pela claridade abundante na-

quele início de tarde domingueira.
E o espectáculo começou à hora certa. 

Eram treze horas quando a dupla de apre-
sentadores subiu ao palco e transbordante 
de boa disposição, anunciou o programa 
e a ordem cronológica da sua apresenta-
ção.

Eles são habituais neste tipo de eventos. 
Elisabete Lourenço, de Toronto e Victor 
Santos, da Nova Inglaterra, não são ca-
loiros. Não foi a primeira vez que partici-
param neste tipo de acontecimento e essa 

experiência, essa pujança, de quem sabe 
o que deve fazer, ficou patente desde o 
início. Extraordinário à vontade, com 
sobriedade que não encobria uma ponta 
de humor aplicada no momento exacto, o 

duo de apresentadores esteve muito bem, 
diga-se, à altura do espectáculo.
Este desenvolveu-se com desenvoltura, 

alternando música e etapas de desfiles 
e sorrisos das candidatas, a espaços dos 
serviços à mesa por pessoal atencioso e 
profissional. Actuaram o jovem Alex Câ-
mara e os Mariachis Figueroa, seguidos 
da figura principal sempre bem recebida 
pela gente deste canto do país, de que ele 
próprio foi conterrâneo: Henrique Ci-
priano. Há tempos radicado na região de 
Toronto, Henrique alia um grande profis-
sionalismo a uma contagiante simpatia e 
alegre vivência. Razões que certamente 
justificam a sua frequente contratação e 
preferência do público.

Para além de apresentador conceituado, 
Victor Santos é também cantor, com voz 
poderosa e clara, que interpretou uma 
canção com versos futebolísticos, em 

que as candidatas se apresentaram com 
equipamentos das três equipas mais re-
presentativas do desporto rei português. 
A voz e a elegância uniram-se nesta etapa 
do certame. E seguiram-se outras a faze-
rem destacar a beleza e desenvoltura das 

Fotos de Michael Estrela e Sylvio Martins
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nove jovens, que ultrapassando as exi-
gências dos critérios impostos pela selec-
ção do concurso, chegaram à recta final. 
Foi então anunciada a eleição feita pelas 
concorrentes, da Miss Simpatia, que es-
colheram a candidata Tracy Rodrigues.
Mais música e canções, algumas pito-

rescas anedotas contadas por Victor San-
tos, algumas com conotações açorianas, 
que souberam divertir sem preconceitos.
A tarde avançando, foi-se aproximan-

do o momento mais esperado. A eleição 
da Dama de Honor coube a Tania Rapo-
so e, com certa surpresa para mim, a já 
escolhida Miss Simpatia, foi eleita Miss 
Portugal em Montreal-2008. E ao dizer 
surpresa, não mete em dúvida a justeza 
da escolha, mas apenas o facto de estar 
convicto, que os regulamentos não per-
mitiam a acumulação de títulos. Desco-
nheço os critérios deste tipo de certame e 
daí a minha surpresa. Creio terem havido 
algumas alterações, segundo informações 

recebidas nos últimos instantes, respei-
tantes à votação por internet e igualmente 
à que parece ter estado prevista fazer-se 
por entre o público, que terão sido eli-

minadas, passando exclusivamente para 
o júri. Este era composto por gente idó-
nea  e  dirigido  por Jeannette Rioux de 
Dallaire-Memória que não devem ter tido 
trabalho fácil, dada a qualidade de todas 
as concorrentes.

Havia apenas uma possibilidade de fina-
lista e considero a escolha bastante acer-
tada. Creio mesmo, a julgar pela reacção 
consentânea da assistência, que houve 
unanimidade também no público.
Foi portanto uma excelente experiência 

para A Voz de Portugal e, para além das 
felicitações devidas a Eduíno Martins, 
mentor deste evento, parece-me de toda 
a justiça tornar extensivas essas congra-
tulações a Sylvio Martins, pelo excelente 
trabalho desenvolvido ao longo de várias 
semanas na preparação e no acompanha-
mento das candidatas. 
Actuaram ainda no final deste espectá-

culo de qualidade superior, a voz alegre e 
jovem de Kelly M, senhora de grande pre-
sença no palco e que lamento que na sua 
canção dos beijinhos se tenha esquecido 
de mim... e duas das candidatas do con-
curso, agora “à civil”, a Tania-Michelle 

Contente em ballet moderno e a Stacey 
Sousa Avila, que com linda voz, interpre-
tou duas canções raeggaeton. Terminou 
este dia de festa Henrique Cipriano e o 
Tulipa Negra, com a competência e ale-
gria que há muito nos habituaram.
Felicitações à equipa do semanário e a 

todos quantos de qualquer modo colabo-
raram no evento.
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sUDOkU

António A. Archer Leite
jornal@avozdeportugal.com

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

BOCA DO INFERNO

a justiça é cega (antes fosse muda)

O julgamento de Fátima Fel-
gueiras veio provar que, 

em Portugal, os cidadãos devem 
ter confiança na Justiça. Sobre-
tudo os cidadãos como Fátima 
Felgueiras. Em princípio, não 
há nada que os apanhe. Ainda 

assim, a sentença é um monumental enxovalho para a 
ré, e ridiculariza, de modo bastante cruel, a sua conduta. 
Como? No acórdão, o juiz demonstra a Fátima Felguei-
ras que estava errada: não valia a pena ter fugido para o 
Brasil. Foi dinheiro que a presidente da Câmara desba-
ratou. Ainda por cima, Fátima Felgueiras terá usado, na 
fuga, dinheiro que, de facto, lhe pertencia, para variar 
– o que é refrescante. Hoje, não restam dúvidas de que 
se tratou de uma medida insensata. Em vez de procu-
rar um exílio de cerca de dois anos no Brasil, Fátima 
Felgueiras poderia ter continuado tranquilamente na sua 
terra, a presidir à autarquia que dirige. O máximo que 
lhe acontecia era uma pena suspensa. Não faz sentido 
andar a fugir por causa de crimes que não são punidos 
com pena efectiva. E é uma vergonha que políticos que 
ocupam cargos de alguma relevância desconheçam a lei 
a este ponto. O estudo das leis permite ao autarca cons-
ciente e responsável praticar apenas os crimes que não 
dão cadeia, e evita fugas tão trabalhosas como desne-
cessárias. 
Na verdade, a pena suspensa é a versão judicial daque-

les pais que dizem: «Carlos Miguel, da próxima vez que 
fizeres isso levas uma palmada», e depois continuam a 
repetir a mesma ameaça sempre que o Carlos Miguel 
pratica tropelia igual à primeira, ou pior. O Carlos Mi-
guel, que não é parvo, sabe perfeitamente que aquela 
palmada está suspensa para sempre. E o mais provável 
é que, quando crescer, o Carlos Miguel faça carreira 
como autarca. Dos bons.
Para sermos rigorosos, a sentença que puniu Fátima 

Felgueiras está, toda ela, suspensa. É certo que são três 
anos e três meses de pena suspensa e perda do manda-
to de presidente. No entanto, esta última pena, sendo 
efectiva, acaba por estar também suspensa. Enquanto 
Fátima Felgueiras recorre e o tribunal aprecia o recur-
so, o presente mandato chega ao fim. Quando o tribunal 
decidir, o próximo mandato (que Fátima Felgueiras ob-
terá, de certeza, e com maioria absoluta, nas próximas 
eleições) também terá terminado. 
Parece claro que a razão pela qual não existe pena de 

morte em Portugal não tem a ver com pruridos morais, 
mas com problemas jurídicos. No nosso país, crimes 
graves podem ser punidos com pena suspensa. Seria 
uma questão de tempo até um tribunal português decre-
tar uma sentença de condenação à morte por injecção 
letal suspensa. Nós não abolimos a pena de morte por 
amor à dignidade do ser humano. Foi por medo do ri-
dículo.

portugal: Direito de uso e habitação

No artigo anterior vimos a 
noção de usufruto, hoje ire-

mos ver a noção de uso e habi-
tação.
O direito de uso consiste na fa-

culdade de se servir de certa coi-
sa alheia e haver os respectivos 

frutos, na medida das necessidades, quer do titular, quer 
da sua família. ( art.º 1484.º C.C.)
Quando este direito se refere a casas de morada, cha-

ma-se direito de habitação.
Os direitos de uso e habitação são como uma espécie 

diminutiva do usufruto. Diferem, no entanto do direi-
to do usufrutuário porque são direitos funcionalizados, 
condicionados à subsistência da necessidade que deter-
mina a sua constituição.

Este direito de fruição é um direito absoluto?
Não. Encontra-se limitado pelas necessidades, quer do 

titular, quer da sua família, o que não sucede com o di-
reito do usufrutuário.
No sentido de que os direitos em apreço são figuras 

menores do direito do usufrutuário poder-se-á dizer 
que:
- O usufrutuário de uma casa pode arrendá-la, o titular 

do direito de habitação apenas a pode habitar, na medida 
das suas necessidades;
- O direito do usufrutuário pode incidir sobre quais-

quer bens, o direito de habitação não pode ser consti-
tuído sobre um prédio que não tenha por finalidade a 
habitação.  
Quais são as necessidades pessoais?
As necessidades pessoais do usuário ou do morador 

usuário são fixadas segundo a sua condição social. 
Quem faz parte da sua família?
Na família do usuário ou do morador usuário compre-

endem-se apenas o cônjuge, não separado de pessoas e 
bens, os filhos solteiros, outros parentes a quem sejam 
devidos alimentos e as pessoas que, convivendo com 
o respectivo titular, se encontrem ao seu serviço ou ao 
serviço das pessoas designadas. ( art.º 1487.º do C.C.)  
O direito de uso é susceptível de ser transmito?
Não. O usuário e o morador usuário não podem tres-

passar ou locar o seu direito, nem onerá-lo por qualquer 
modo.
É susceptível de ser penhorado?
Também não, porque se destina a satisfazer as necessi-

dades do seu titular e família.
Quais as obrigações inerentes ao uso e à habitação?
Se o usuário consumir todos os frutos do prédio ou 
ocupar todo o edifício ficam a seu cargo as reparações 
ordinárias, as despesas de administração, os impostos e 
encargos anuais, como se fosse usufrutuário.
Se o usuário perceber só parte dos frutos ou ocupar só 
parte do edifício, contribuirá para tais despesas em pro-
porção da sua fruição.

CAsAIs DA sEMANA
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confessionário de
arlindo andrade

confessionário de Jomani

Se fosse todo-
poderoso, ten-

tava combater a 
maldade, confes-
sa que o melhor 
lugar do mundo 
é a sua cama, e 

já agora, o pior é a caixa do correio… 
É Arlindo Andrade, de Providence, R.I., 
EUA, que se confessou esta semana.
A Voz de Portugal: Como se define a 

si próprio?: 
Arlindo Andrade: Humilde, honesto, 

contente com o que faço na vida.
AVP- Qual é a sua melhor virtude? 
A.A.: É de apreciar a vida da maneira 

como ela se apresenta.
AVP- E o seu pior defeito?
A.A.: Ser bom de mais.
AVP- Qual é a sua melhor recordação 

de infância?
A.A.: Quando tinha 11 anos e cantei em 

público pela primeira vez.
AVP- Quando criança, que profissão 

sonhava vir a ter?
A.A.: Doutor.
AVP- O que significa para si a vida?
A.A.: É música, é uma canção.
AVP- Em que época histórica gosta-

ria de ter vivido? E porquê? 
A.A.: No tempo de D. A. Henriques, pe-

las suas conquistas.
AVP- Qual é o melhor sítio do mun-

do?
A.A.: A cama e um bom sono.
AVP- E o pior?
A.A.: É a caixa do correio, porque só se 

encontram facturas.
AVP- O que é viver imigrado?
A.A.: É como representar Portugal no 

estrangeiro.
AVP- Qual é a viagem mais agradável 

que fez?
A.A.: A primeira vez que vim a Montre-

al com Jorge Ferreira.
AVP- Quais são as características que 

mais admira no sexo oposto?

A.A.: Tudo.
AVP- O que mais o incomoda nos outros?
A.A.: Tudo também.
AVP- Como costuma ocupar os tem-

pos livres?
A.A.: Fazer música, compor as minhas 

canções.
AVP- O que mais lhe agrada no seu 

trabalho?
A.A.: O ambiente e os colegas de tra-

balho.
AVP- E o que mais lhe desagrada?
A.A.: Quando há muito trabalho.
AVP- Em que é que mais gosta de gas-

tar dinheiro?
A.A.: Em tudo o que é necessário.
AVP- Qual é o seu prato preferido?
A.A.: Bacalhau, claro, à nossa moda.
AVP- Qual é a sua canção preferida?
A.A.: Fado.
AVP- Qual é o melhor livro que leu?
A.A.: A História de Portugal.
AVP- Qual é o melhor filme que viu?
A.A.: A Derrapagem, de Tony de Ma-

tos.
AVP- Que notícia gostaria de encon-

trar amanhã no jornal?
A.A.: Acabaram-se as guerras.
AVP- Se fosse invisível para onde 

iria?
A.A.: Iria a casa, ver o que faz a minha 

mulher quando lá não estou.
AVP- Qual é a personagem interna-

cional que mais admira?
A.A.: O presidente Clinton.
AVP- E qual é a personalidade nacio-

nal?
A.A.: José Cid.
AVP- O que pensa deste confessioná-

rio?:
A.A.: É muito original!
AVP- Se fosse todo-poderoso, qual é a 

principal medida que tomaria?
A.A.: Combateria a maldade.
AVP- Qual é o provérbio em que mais 

acredita?
A.A.: Cá se faz, cá se paga.

José de Sousa
jornal@avozdeportugal.com

José de Sousa
jornal@avozdeportugal.com

O charme é o que mais admira no sexo 
oposto; Montreal é o melhor sítio 

do mundo, segundo Jomani, o confessa-
do desta semana.
A Voz de Portugal: Como se define a 

si próprio?
Jomani: Sou muito perfeccionista.
AVP- Qual é a sua melhor virtude?
Jomani: Ser positivo. Querer que tudo 

corra bem.
AVP- E o seu pior defeito?
Jomani: Não ser bom demais em certas 

ocasiões.
AVP- Qual é a sua melhor recordação 

de infância?
Jomani: A primeira viagem aos Açores.
AVP- Quando criança, que profissão 

sonhava vir a ter?: 
Jomani: Queria ser artista.

AVP- O que significa para si a vida?
Jomani: A vida é uma sucessão de mo-

mentos, curtos ou longos.
AVP- Em que época histórica gosta-

ria de ter vivido? E porquê?
Jomani: Nesta, porque não conheço 

outra.
AVP- Qual é o melhor sítio do mundo?
Jomani: Montreal
AVP- E o pior?
Jomani: Felizmente, não conheço.
AVP- O que é viver imigrado?
Jomani: Não sei, porque nasci cá.
AVP- Qual é a viagem mais agradável 

que fez?
Jomani: Às Bermudas.
AVP- Quais são as características que 

mais admira no sexo oposto?
Jomani: O charme.
AVP- O que mais o incomoda nos outros?
Jomani: As mentiras.

AVP- Como costuma ocupar os tem-
pos livres?
Jomani: No estúdio, ou com a minha 

filha.
AVP- O que mais lhe agrada no seu 

trabalho?
Jomani: O convívio com o público.
AVP- E o que mais lhe desagrada?
Jomani: Quando não decorre como 

previsto.
AVP- Em que é que mais gosta de gas-

tar dinheiro? 
Jomani: Investir no meu estúdio.
AVP- Qual é o seu prato preferido?
Jomani: Feijão com chouriço.
AVP- Qual é a sua canção preferida?
Jomani: “De bem com a vida” de Rio 

Negro e Só Limões.
AVP- Qual é o melhor livro que leu?

Jomani: Não leio livros.
AVP- Qual é o melhor filme que viu?
Jomani: Matrix.
AVP- Que notícia gostaria de 
encontrar amanhã no jornal?
Jomani: Paz no mundo.
AVP- Se fosse invisível para onde iria?
Jomani: Não tenho nenhuma ideia. Não 
sou curioso.
AVP- Qual é a personalidade nacional 
que mais admira?
Jomani: Boum Desjardins, pela música.
AVP- O que pensa deste 
confessionário?
Jomani: Acho bom.
AVP- Se fosse todo-poderoso, qual é a 
principal medida que tomaria?
Jomani: Seria mais rígido nas prisões.
AVP- Qual é o provérbio em que mais 
acredita?
Jomani: De vagar se chega ao longe.
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consulado Geral
de portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com
BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.             514.288.4548
                              Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804
HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795
MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626
SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour,
Laval, Qc.                            514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                         514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

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

eNSiNo

Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

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

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

sr BenAri
GRANDE VIDENTE MÉDIUM E CURANDEIRO

Dom de nascença. Resolve todos os seus problemas, 
qualquer que seja a gravidade. Sucesso em negócios. 
Deixe defi nitivamente de fumar ou consumir bebidas al-
coólicas. Regresso da pessoa amada, impotência sexual, 
sorte nos jogos e amores, protecção, doenças, concursos, 
desenvoltura, harmonia no seu casal, fi delidade, etc. 

Trabalho efi caz e discreto. 100% garantido.
Resultado em 48 horas.

Pagamento depois de resultados.

514-677-5964

Sr Benari
paid for 4 times - Oct. 29, 2008 to Nov. 19,2008

Malik vidente Médium
Efi cácia em 2 dias. Regresso imediato da pessoa 
amada, amor durável, desenvoltura, negócios, 
jogos, mau-olhado, protecção, etc. Trabalho sério 
e discreto. satisfação garantida a 100%. 

Sucede onde os outros falharam.
Para casos urgentes, difíceis e desesperados.

514.577.0501

sr sidAtY
GRANDE VIDENTE MÉDIUM AFRICANO

Resolve todos os seus problemas: namores, sorte, jogo, 
atrair clientela, sexo, desenvoltura, protecção, casa-
mento, sucesso nos exames, regresso imediato e de-
fi nitivo da pessoa amada. Afasta ou separa as pessoas 
indesejáveis. Reencontre a afeição e harmonia conju-
gal, fi delidade, no seu casal. Resultado positivo a 100%. 
Pagamento depois de resultados. Falo português.

514-572-2992

Sr Sidaty
paid for 4 times - Nov. 5, 12, 19, 26,2008

†

†

josé Adão gouveia
Faleceu em Montreal, no dia 13 de Novembro de 
2008, com 71 anos de idade, José Adão Gouveia, 
natural da Vila de Rabo de Peixe, São Miguel, 
Açores, esposo de Maria dos Anjos Andrade.

Deixa na dor a sua esposa, seus filhos José 
Francisco (Madalena Garfano), Domingues (Adriana 
Andrade), Mário Jorge e Carlos (Verónica Santos); 
seus netos Andy, Cathia, David, Michael; seu irmão 
Augusto (Candinha); sobrinhos (as), assim como 
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
1120 jean-talon este, montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
eduino martins

O funeral decorreu sábado, 15 de Novembro de 2008, após missa de 
corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério Le 
Repos Saint-François d’Assise.

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o 
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 19 de 
Novembro, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.

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

josé nóbrega
Faleceu em Montreal, no dia 12 de Novembro de 2008, com 71 anos de 
idade, José Nóbrega, natural do Machico, Madeira, Portugal, esposo de 
Justina Perestrelo.

Deixa na dor a sua esposa, seus filhos José, 
Margarete (João Pacheco), Fernando (Betty do 
Couto); seus netos Michael, Alexis, cunhados (as), 
sobrinhos (as), assim como outros familiares e 
amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | memoriA
1111, laurier oeste, outremont
514.277.7778    www.memoria.ca 
eduino martins

O funeral decorreu sexta-feira, 14 de Novembro de 2008, após missa de 
corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério Notre-
Dame-des-Neiges.

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

idade, José Nóbrega, natural do Machico, Madeira, Portugal, esposo de 

† manuel rodrigues
1927 – 2008

Faleceu em Lasalle, no dia 15 de Novembro de 
2008, com a idade de 81 anos, o senhor Manuel 
Rodrigues, natural do Alentejo, Portugal.

Deixa na dor a sua esposa Maria Amélia Ramalho 
Rodrigues; seus filhos Rogério (Lourdes) e Luísa 
(Joseph); seus netos Danny (Natalie), Justin e 
Bianca; seu bisneto Matteo; seus irmãos José (Iria) 
e John (Sílvia); sua cunhada Rosa (Custódio); seu 
sobrinho Michael (Jolene), sua sobrinha Madisson, 
assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire
grupo Yves légaré inc.
7200, boul. newman, lasalle
victor marques
(514) 570-9857

O funeral decorreu no dia 18 de Novembro de 2008, após missa de corpo 
presente, pelas 11 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois para o 
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.

A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por 
este meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e outros 
gestos de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua 
vida. A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

† maria dos prazeres Afonso
Faleceu em Montreal, no dia 16 de Novembro de 
2008, com a idade de 69 anos, Maria Dos Prazeres, 
natural de Fenais da Luz, São Miguel, Açores.

Deixa na dor o seu esposo Manuel Afonso; sua filha 
Cecília (Domenic Di Minno) e seu filho David; suas 
netas Christina e Sara e seu neto Anthony; suas ir-
mãs Urania e Natália; sobrinhos (as), assim como 
muitos outros familiares e amigos.

O velório tem lugar hoje, quarta-feira 19 de Novem-
bro de 2008, das 14h às 17h e das 19h às 22h. O fu-
neral terá lugar amanhã, quinta-feira 20 de Novembro de 2008, às 11h, na 
Igreja Notre-Dame-de-Pompéi, situada no 2875, rua Sauvé este, em Mon-
treal, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério Notre-
Dame-des-Neiges, onde irá a sepultar, descansando para a eternidade.

A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença, 
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis 
da sua vida. A todos o nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerários estão a cargo de:
mAgnus poirier inc.

10300, boul. pie-ix, montreal
tel.: 514-727-2847

www.magnuspoirier.com

† em memória de 
maria glória costa Amaral

nasceu a 14 de setembro de 1913, 
na ribeira Quente, são miguel, Açores.

Faleceu a 7 de novembro de 2008, 
em montreal.

A vossa simpática presença,
as vossas palavras de coragem,
deram-nos conforto e esperança.

Pelo vosso testemunho de amizade
e fraternidade, os nosso agradecimentos.

Família Amaral

CANTINhO DA POEsIA

caminho a teu lado mudo 
Caminho a teu lado mudo  

Sentes-me, vês-me alheado ...  
Perguntas: Sim... Não ... Não sei...  

Tenho saudades de tudo...  
Até, porque está passado,  
Do próprio mal que passei. 

Sim, hoje é um dia feliz. 
Será, não será, por certo  
Num princípio não sei que  
Há um sentido que me diz  

Que isto — o céu longe e nós perto 
É só a sombra do que é ...  

E lembro-me em meia-amargura  
Do passado, do distante, E tudo me é solidão ...  

Que fui nessa morte escura?  
Quem sou neste morto instante?  

Não perguntes ... Tudo é vão.  
Fernando Pessoa
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

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

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

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

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

  PAGAMENTO

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

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

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

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

(514) 820-5247
les entrepreneurs Bucaro inc.

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

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

eMpReGoS

Homem ou mulher para limpeza de 
escritórios. Tempo inteiro, das 13h 
às 20h. Bom salário. 

514-355-7171

linhas da mão  e cartas. 
vidente com dons naturais. 

resolve os seus problemas sem 
voodoo. rosa: 514 278.3956

viDeNTe

ReNovaÇÕeS
Faço todo o género de pequenas 
renovações interiores. Contactar o 
senhor Lopes. 514-946-2760

Técnica experiente, para laboratório 
de farmácia. 
contactar louise 514-288-4864.

Assistentes cabeleireiras. Tempo 
parcial e inteiro. Em Lasalle.
contactar cristina 514-363-6462

Famille recherche une femme 
responsable pour tâches ménagères 
et s’occuper des enfants. Temps 
plein. Lundi au vendredi. Expérience 
et références requises. 

noémie 514-296-6558
4 pneus de Inverno Toyo com jantes 
de Inverno 205-70-15. $400. 

514 571-1924

grande astrólogo africano
Mestre Safi

espiritualista especializado em astrologia. 
Ajuda a resolver qualquer problema difícil: 
amor, negócios de família, droga. Aproximação 
da pessoa amada.
consulta com conchas

514-770-1428

jovem estudante, 
dinâmico(a), para 

trabalho a tempo parcial 
em marketing. Falar 

português, Francês e 
inglês. conhecimentos 

em informática uma 
vantagem. 514.284.1813

Procura-se pessoa para limpar a 
neve, nas partes da frente e detrás 
de uma casa. 514-289-8941

Senhora para limpeza de casa. ½ 
dia por semana. Bairro Rosemont. 
Experiência e referências exigidas. 
514-409-1199
Empregada de cozinha para restau-
rante português. Apresentar-se no 
65 Jarry este, em Montreal.

Pessoa para estofar móveis, com 
experiência. Para móveis sobre 
medida e de alta qualidade. Salário 
conforme experiência. Falar Inglês 
ou Francês. 

450.662.6063 #229

Pessoa para estofar móveis, com 
experiência. Para móveis sobre 
medida e de alta qualidade. Salário 
conforme experiência. Falar Inglês 
ou Francês.

450.662.6063 #229

eMpReGoS

Pessoa para limpeza. Dia, noite e 
fim-de-semana. 

Tempo inteiro/parcial. 
514-363-5119 ou 

info@entavangardiste.com

cURSoS De aZUleJoS
O Centro Comunitário Santa Cruz informa toda a 

comunidade que haverá novos cursos de azulejos 
com o Professor Nelson Figueiredo.

Os cursos começam a partir do dia 3 de Fevereiro de 
2009 e terminam no dia 24 de Março de 2009.

O custo é de 125 $ por pessoa.
As inscrições terão lugar no Centro Comunitário 

Santa Cruz, terça e quinta-feira das 18h30 às 19h30, 
a partir do dia 18 de Novembro até 

ao dia  28 de Janeiro de 2009.
Para mais informações, poderão comunicar
para o número 514-279-2616

ou simplesmente escrever para o e-mail seguinte 
amigos_azulejos@hotmail.com

veNDe-Se
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coisas do corisco
José de Sousa
jornal@avozdeportugal.com

Caros leitores, de Montreal e Laval, estive presente 
na reunião do dia 14 passado, sexta-feira, convo-

cada pela Associação, Missão, Corporação – já nem sei 
por quem –, mas sei muito bem, e não tenho dúvida ne-
nhuma, há enguia sob rocha, há sim senhor. 
Então, convocam uma reunião para pôr ordem na ca-

poeira, e vem daí uma galinha choca e exaltada, acusan-
do todos aqueles que não vão à missa, como não tendo 
direito a dar a sua opinião.
Não quero por gasolina na fogueira, mas numa das 

cartas enviadas ao Padre, acusavam-no de utilizar a sua 
função de padre e director da Missão para passar as suas 
ideias num público já convencido de avanço, durante as 
missas. 
Afinal, os “conflitos”, foram alguns resolvidos numa 

reunião anterior, mas esta a aonde fomos, quando lá 
chegámos, foi um tal passar desculpas, por aqui e por 
ali, e que se ia resolver da melhor maneira possível.
A galinha choca, de certeza já tem um lugar ao lado do 

Padre Arruda, lá nos Céus, quando morrer... 
Não aceita que homens e mulheres, tal como eu, não 

vão às missas todos os domingos e sejam menos agres-
sivos e violentos que esta galinha choca. Eu já passei 
bastantes e agradáveis anos no Rancho Folclórico Es-
trelas do Atlântico, e nunca participei na missa do do-
mingo – isso não faz de mim uma pessoa não grata da 
Missão de Laval. 
Aliás, tenho orgulho em ter participado no Rancho e 

além disso, tenho amigos que ainda hoje se dão de cor-
po e alma pelo Rancho, e não põem o pé na missa. Con-
tudo, isto não faz deles pessoas mal-agradecidas. 
Como disse no início, há enguia debaixo da pe-

dra, e não é da pedra com que São Pedro cons-
truiu a sua IGREJA.

Siga a 
corrente

Preencha o questionário1 « Diagnóstico residencial  
CONSUMIR MELHOR », proposto pela Hydro-Québec.  
Obtenha gratuitamente o seu relatório personalizado de 

recomendações, que inclui uma estimação em dólares e em
quilowatts por hora (kW/h) do que você pode poupar.

Além disso, o relatório inclui:

poupar energia ;

Preencha o questionário directamente da página
courantcollectif.com/romel.

1Sujeito a determinadas condições.
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ClAssIFICAçÃO
1 - Leixões                                       19 
2 - Benfica                                        18 
3 - Marítimo                                        14 
4 - FC Porto                                        14 
5 - Nacional                                        14 
6 - Sporting                                        13 
7 - Sp. Braga                                      12 
8 - Naval                                        11 

9 - E. Amadora                         11 
10 - V. Guimarães        9 
11 - Académica                        9 
12 - V. Setúbal                        7 
13 - Belenenses                        7 
14 - Rio Ave                        7 
15 - P. Ferreira                        5 
16 - Trofense                        4 

REsUlTADOs

Sexta-feira (14 de Novembro) 
Trofense-Marítimo 0-2 
Sábado (15 de Novembro)  
FC Porto-V. Guimarães              2-0 
Sporting-Leixões 0-1 
Domingo (16 de Novembro)  
P. Ferreira-Naval                            2-1 
Nacional-Rio Ave                         0-0 
Benfica-E. Amadora                         1-0 
Sp. Braga-V. Setúbal                         1-0 
Segunda-feira (17 de Novembro) 
Belenenses-Académica                 1-0 

1ª lIGA - lIGA sAGREs

PRóxIMA JORNADA

Sexta-feira (21 de Novembro) 
Rio Ave-Leixões                15:30
Sábado (22 de Novembro) 
Marítimo-Sp. Braga           13:15 
Naval-Sporting    15:30 
Domingo (23 de Novembro) 
Nacional-Trofense      16:00  
V. Guimarães-P. Ferreira       13:00
Académica-Benfica      15:15 
Segunda-feira (24 de Novembro) 
V. Setúbal-Belenenses    14:45
Quarta-feira (17 de Dezembro) 
E. Amadora-FC Porto        15:30

ClAssIFICAçÃO
1-Olhanense                 16 
2-Santa Clara                               15
3-Varzim  14
4-Aves  12
5-Sp. Covilhã                                    12
6-G. Vicente                                 11 
7-Feirense  11 
8-Boavista  11

9-Portimonense  11
10-Estoril  10
11-Beira-Mar  10
12-Freamunde  9
13-Vizela  8
14-U. Leiria                           7 
15-Gondomar  6
16-Oliveirense  6

lIGA DE hONRA - lIGA vITAlIs

Olhanense-Oliveirense                3 - 0  
Aves-Feirense                                             1 - 0
Boavista-Beira-Mar                           1 - 2
G. Vicente-Portimonense           0 - 0
Estoril-Gondomar                                  0 - 0
Sp. Covilhã-Santa Clara               2 - 4
Vizela-U. Leiria                                          3 - 2 
Varzim-Freamunde                          2 - 1

REsUlTADOs PRóxIMA JORNADA

Freamunde  - Boavista  
Beira-Mar  - Aves  

Feirense  - Olhanense  
Portimonense  - Oliveirense  

U. Leiria  - Varzim  
Santa Clara  - Vizela  

Gondomar  - Sp. Covilhã  
G. Vicente  - Estoril  

GOlEADOREs
1.º - William (p. Ferreira) 6 golos; 

2.º - Wesley (leixões), meyong (sp. Braga), nené (nacional) 5 golos; 
5.º - Cardozo (Benfica), Douglas (V. Guimarães) 4 golos

liga Sagres: leixões rima com campeões
Das equipas muito fracas costuma dizer-se que per-

dem até contra 11 bidões. Ora, do Leixões não se 
pode dizer isso, mas parece escandalosamente óbvio 
que aos jogadores de José Mota não tem sido dado o 
devido mérito, nem mesmo quando foram capazes de 

passear classe pelo Dragão e Alvalade. A falta de reco-
nhecimento comenta-se, mas isso não parece importar 
os leixonenses, líderes à oitava jornada, líderes depois 
de terem defrontado Benfica, FC Porto, Sporting e Bra-
ga. No mínimo, que lhe seja atribuído o mérito de apro-
veitar tanto demérito alheio. Na prática, as equipas que 
só perdem por demérito estão ainda atrás do Leixões. O 

Benfica venceu e não convenceu um adversário em pré-
aviso de greve, o FC Porto terá sido capaz de tudo, mas 
que continua, imagine-se, num anónimo quarto lugar se 
tivermos em conta o que costuma ser a realidade portis-
ta à oitava jornada. Boas notícias de retoma em tempo 

de crise: Marítimo e Braga. 
O Paços de Ferreira está, finalmente, acima da linha 

de água. Mas merece ainda mais destaque, porque foi a 
primeira vitória da época, começando o jogo com asso-
bios e terminando com palmas para Paulo Sérgio. Como 
é ténue a linha que separa conceitos opostos.
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“Não adianta meter a 
cabeça num buraco” - 
paulo Bento
Sem meias-palavras, Paulo Bento vincou que a derrota 

caseira com o Leixões “é um resultado que abala e 
dói”. “Não adianta meter a cabeça num buraco, mas, ago-
ra sim, há que dar a cara. É o momento mais negativo da 
equipa na época. Nem a eliminação da Taça, contra o FC 
Porto, supera isto. Não tivemos capacidade para reagir 
à primeira oportunidade do Leixões nem ao golo”, su-
blinhou, prosseguindo a análise ao encontro. “Estávamos 
prevenidos para o contra-ataque do Leixões. Fizemos 
uma boa primeira parte em que poderíamos e devería-
mos ter chegado à vantagem, mas depois entrámos me-
nos bem na segunda parte. A primeira oportunidade de 
golo do Leixões, e depois o golo, ‘intranquilizou-nos’. 
Reagimos, ainda criámos algumas situações de golo, mas 
ficámos mais expostos”. Com Soares Franco à entrada da 
sala de Imprensa – o técnico adiantou que já sabia que 
tinha o apoio do presidente –, Paulo Bento explicou que 
é “sempre preocupante ver as distâncias aumentarem”. E, 
considerando “natural” a insatisfação dos adeptos”, “face 
ao ‘élan’ que a equipa vinha mostrando”, admitiu que o 
Leixões venceu “com mérito”. 

ADEPTOs BENFICA-sPORTING

Um ano de investigações 
desmantelou um arsenal
Pistolas, bastões, bestas, tacos de basebol e armas 

eléctricas. Muito dinheiro e vários tipos de drogas. 
Um arsenal que pertencia a um grupo de elementos dos 
“No Name Boys” (entretanto detidos) e que foi exibido 
pela PSP como resultado de um ano de investigações. 
Tudo começou após uma rixa entre adeptos do Benfica 
e do Sporting, que tinham assistido a um duelo entre os 
dois clubes no Pavilhão EDP (Estádio da Luz). Não se 
tratava de um jogo de futebol, mas sim de uma outra 
modalidade (não especificada), e, talvez por isso, a PSP 
terá estranhado tanta agressividade. Tiveram então iní-
cio as investigações, que, no total, envolveram cerca de 
250 agentes. 
Entretanto, vários tipos de crimes foram cometidos, e, 

finalmente, no último fim-de-semana a operação che-
gava ao fim, com a realização quase simultânea de 48 
buscas domiciliárias e duas não domiciliárias. Destas, 
uma foi feita nas instalações deste “grupo organizado 

de adeptos” (que não claque, uma vez que não está le-
galizado como tal), com a colaboração da Direcção do 
Benfica. Dário Prates, comandante da Divisão de Inves-
tigação Criminal, não quis confirmar que tenham esta-
do envolvidos os principais dirigentes dos “No Name 
Boys”, garantindo, ainda assim, que “o núcleo mais ac-
tivo da claque foi detido”. Especificou ainda outro por-
menor relativo ao modus operandi dos suspeitos: “As 
acções violentas eram, muitas delas, cuidadosamente 
planeadas. Foi possível detectar acções de vigilância, 
acções de seguimento a eventuais vítimas, até se encon-
trar o momento e local próprio para as atacar.” Quanto 
ao tráfico de estupefacientes, seria a “principal forma de 
financiamento das actividades” do grupo que agora está 
sujeito, entre outras, às seguintes acusações: associação 
criminosa, posse e tráfico de armas de fogo, tráfico de 
estupefacientes, roubo e ofensas à integridade física 
qualificada. 

Ronaldo elege-se
1º, 2º e 3º melhor 
As ligações afectivas de Cristiano Ronaldo ao Brasil, 

com a amizade com muitos jogadores e desde logo “o 
grande amigo” que encontrou no ex-seleccionador nacional, 
Felipão, dominam a entrevista do “Estadão” a Cristiano Ro-
naldo, mas é uma tirada bem-humorada do craque portu-
guês a fazer o título da peça: “Sou o primeiro, o segundo e 
o terceiro [risos]… Mas há outros bons candidatos, como o 
Kaká, o Messi e o Torres”, disse Cristiano, quando lhe per-
guntaram quem eram os três melhores jogadores do Mundo 
na actualidade. 

lIGA BRAsIlEIRA

O antigo seleccionador brasileiro de futebol e actual 
treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, foi 

atacado no passado domingo no Aeroporto de São Paulo 
por adeptos do seu próprio clube, descontentes com os 
resultados que a equipa tem vindo a obter. Luxemburgo, 
que apresentou queixa numa esquadra de São Paulo ainda 
antes de sair para o Rio de Janeiro, ficou com um osso do 
cotovelo direito fracturado e vai ser convocado brevemen-
te para proceder à “identificação dos agressores”, segun-
do revelou o seu advogado, António Carlos Sandoval. O 
técnico do Palmeiras surgiu no jogo com o Flamengo, de 
braço ao peito, e pior ainda a sua equipa perdeu por 5-2, 
com três golos do médio do FC Porto Ibson.

lIGA CAlCIO I - ITÁlIA

José Mourinho, treinador do Inter, elogiou os méritos 
tácticos do futebol italiano, mas lamenta que fora do 

país não recolha adeptos. “Mesmo que não pareça, eu 
sinto-me um de vocês e interesso-me pelo futebol italia-
no como um produto. E por isso digo que no estrangei-
ro este é um produto que não agrada, que está atrás da 
Premier League [Inglaterra] e da Liga espanhola”, disse 
Mourinho durante uma reunião de treinadores profissio-
nais que se realizou em Florença. Desde que assumiu 
o comando do Inter, no início da época, Mourinho tem 
sido muito crítico para com o jogo italiano, citando os 
estádios vazios, oposto ao que acontece em Inglaterra, e 
a atenção excessiva para com detalhes menores. 
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Montreal diz adeus à formula 1
Helder Dias 
hdias@avozdeportugal.com

Que mais nos havia de aconte-
cer! Depois de nos levarem 

os Nordiques, os Expos, agora 
foi a vez da Fórmula 1. Triste, 
verdadeiramente lamentável! 
Claro que não fico contente com 
todos aqueles que dizem que ne-
gócios são negócios! Compre-

endo perfeitamente essa teoria… mas não concordo de 
forma alguma com a atitude desgraçada de quem joga 
com o sentimento de tantos e tantos adeptos deste mun-
do magnífico do desporto motorizado, somente porque 
“outros” pagam mais! Senhor Ecclestone, será possível 
de deixar cair o único Grande Prémio na América do 
Norte? Será possível deixar cair no esquecimento uma 
Honda, Toyota, BMW, Mercedes, Ferrari, etc. que tanta 
boa reputação usufruem no seio de toda uma clientela 
neste cantinho da América, e os quais acreditam que os 
bons resultados destas companhias são fruto do trabalho 

realizado na F1? Claro que é possível.
Negócios são negócios! E o resto? Já se esqueceu, 

quando em 1978 ,mais precisamente a 8 de Outubro, 
um tal Gilles Villeneuve, oriundo de Saint-Jean-sur-
Richelieu levantou o nome da Fórmula 1 na América 

do Norte? Já passaram trinta anos! Nessa altura, Oh…
longe de si tal ideia, de um dia voltar as costas a Mon-
treal, estou plenamente convencido! Enfim, no preciso 
momento, os 110 milhões de dólares oferecidos por um 
bravo grupo de homens e por um Governo “que ainda 
acreditavam ser possível’’ não foram números suficien-
tes para fazer mudar de ideia aquele que à priori fixou 
um preço de 150 milhões por cinco anos! Bravo! Co-
meço a compreender que negócios, são negócios. E os 
sentimentos? Esses passarão facilmente ao esquecimen-
to. Bravo, bravo! Sobretudo pela oportunidade que abre 
aos países aonde os petro-dólares não são problema e 
um Grande Prémio será  uma boa visibilidade a nível  
Mundial. Como adepto, simpatizante e amante da F1, 
bravo pela coragem de nos deixar cair!
Evidentemente que me congratulo com este fantástico 

grupo “que ainda pensava ser possível” e ao qual não 
pouparam esforços: Presidente da câmara municipal 
de Montreal, Gérald  Tremblay, os Ministros Raymond 
Bachand e Fortier, bem como o grupo hoteleiro pela ex-
celente  preposição apresentada, mas… Obrigado por 
deixar cair Bernie Ecclestone. 
Gérald Tremblay explicou que as quantias que Bernie 

Ecclestone exigia eram impossíveis de conseguir pela 
organização, pelo que se tornou impossível prosseguir 
as negociações.
“Fomos sempre guiados nas nossas negociações por 

princípios de gestão responsável. No entanto, apesar 
dos nossos esforços e de todos os da nossa comunidade, 
as exigências fora do razoável da F1 excediam as capa-
cidades dos contribuintes locais”, começou por referir 
Tremblay, que aproveitou para agradecer todos os esfor-
ços dos comerciantes e políticos locais, que “juntaram 
forças no sentido de salvar o grande prémio”.
No mesmo sentido, Raymond Bachand, ministro do 

Turismo, também enalteceu o esforço local, garantindo 

ainda que “sempre que o GP do Canadá precisou de aju-
da do governo do Quebeque nós estivemos lá. Trabalhá-
mos muito nas passadas semanas para que houvesse um 
grande prémio em Montreal, mantendo-nos fiscalmente 
responsáveis. Não podemos ir ao encontro das exigên-
cias impraticáveis do senhor Ecclestone”.
Ainda assim, deixa uma última porta aberta quanto a 

uma réstia de esperança: “A não ser que ele [Ecclesto-
ne] baixe as suas exigências e adopte uma abordagem 

diferente, não haverá prova em 2009”.De acordo com 
os dados disponibilizados pela organização, Bernie Ec-
clestone exigia cerca de 26 milhões para 2009, sendo 
que seriam acrescidos cinco por cento em cada ano se-
guinte, proposta que os responsáveis de Montreal consi-
deraram irrazoável.
Como é do conhecimento do público, o desporto-rei 

motorizado também tem uma rainha, a A1 GP  “World 
Cup of Motorsport”, aonde pilotos que já se manifes-
taram na F1 fazem actualmente parte, aonde os mono-
lugares são do mesmo estilo e a luta travada não é de 
forma alguma de marcas, mas sim de países, e dos 20 
em competição, Portugal está bem presente, ocupando o 
sexto lugar na classificação geral. Porque não trazê-los 
até nós numa próxima oportunidade? Seria uma hipóte-
se entre tantas…
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