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Cristóvão
Colombo era Tribunal EuropEu dE JusTiça dECidE
apliCação dE iVa a 5% nas porTagEns
português?
Tribunal de Justiça Europeu desobre o Tejo

Augusto Machado
história parece não ter fim. O
debate e os argumentos sobre
a vida e a identidade do explorador
do Novo Mundo continuam. Nos últimos anos surgiram novos livros de
investigação com a tese de que Cristóvão Colombo era português e não
genovês, como conta a versão “ofi-

A

cial” da história.
Recentemente, para discutir os mistérios em torno do explorador, o Núcleo de Amigos de Cuba, no Alentejo, organizou uma conferência nesta
vila alentejana a qual os habitantes
alegam que Colombo era alentejano
– nascido em Cuba do Alentejo. Só
falta provar ao mundo que isso é mesmo verdade. A tese de Colombo ser
português não é nova. Nos anos 20 e
30, autores como Patrocínio Ribeiro,
Pestana Júnior e António Ferreira de
Continuação na Página 2

O

cide quinta-feira sobre o processo
que opõe a Comissão Europeia a Portugal sobre a aplicação de IVA a 5 por
cento nas portagens das pontes sobre o
Tejo, que se arrasta desde 2005.
Na quinta-feira, o tribunal sedeado no
Luxemburgo divulga o seu acórdão relativo ao processo C-462/05, uma acção de
incumprimento interposta pela Comissão
Europeia contra Portugal.
A Comissão Europeia sustenta que Lisboa deve aplicar a taxa 12 por cento de
IVA, em vez da reduzida, nomeadamente
pelo facto de a entidade que explora as
pontes (Lusoponte) ser privada.
Além disso, segundo Bruxelas, a taxa
reduzida não é aplicável a estes serviços
Continuação na Página 3
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agenDa CoMUniTária
assoCiação PorTUgUesa De lasalle
A Direcção desta Associação convida todo o mundo a participar na nossa
festa do dia do pai, dia 15 de Junho com almoço pelas 13 horas. para
reservas: 514 366 6305 ou lina Martins 514 367 4508.

Passeios a Pé ao MonT-royal
Organizam-se passeios ao Mont-Royal, a pé, aos domingos de manhã.
Aberto a todos. Os cãezinhos são bem-vindos. É grátis e faz bem à saúde.
para informações, contactar: josé de sousa: 514-815-6574.

noiTe De FaDo
A Escola Portuguesa de Brossard organiza uma noite de Fado no dia 14
de Junho pelas 20h com Cristina e Carlos Rodrigues, acompanhados por
António Moniz e Luis Duarte no Centro, Georges-Henri Brossard situado
no 3205, boul. Rome, em Brossard. para informação: 514-519-5173.

Cristóvão Colombo era português?

Continuação da página 1

Serpa defenderam-na, tal como Augusto Mascarenhas
Barreto, nos anos 80 e 90, em “O Português Cristóvão
Colombo” – Agente Secreto do Rei Dom João II e Colombo Português – Provas Documentais.
Vejamos o que dizem os entendidos sobre este tema tão
controverso que durante séculos tem sido debatido e contestado por italianos, portugueses e espanhóis. Manuel da
Silva Rosa, luso americano – que há 17 anos anda às vol-

to não foi por acaso, de facto pode mesmo ser a chave do
mistério. Agora que a hipótese de ele ser genovês parece
estar posta de parte, então qual era a sua nacionalidade
quando descobriu o Novo Mundo? A tese de alguns historiadores indica que, “só pode ter sido um nobre português ou estrangeiro que veio para Portugal muito jovem
aprender a língua portuguesa como materna”. Manuel S.
Rosa diz: “Colombo nunca escreveu em italiano. Escre-

tas com os mistérios de Colombo, argumenta que o documento aceite como testamento de Colombo, de 22 de
Fevereiro de 1498, é falso. Ora este documento, sublinha
Manuel S. Rosa, é o único em que o explorador aparece
descrevendo-se como um tecelão de Génova. “Todos os
outros documentos que falam de Génova são de terceiros” afirma o luso americano e explica que um dia antes
de Colombo morrer, a 19 de Maio de 1506, na cidade
espanhola de Valhadolid, Colombo mandou chamar o
notário e várias testemunhas para fazer uma adenda a um
testamento que tinha feito em 1502. A adenda de 1506
ainda existe, no Arquivo Geral das Índias, em Sevilha; o
testamento de 1502 é que já desapareceu.
Há quem pense que o desaparecimento desse documen-

via em castelhano com palavras portuguesas”.
E o que foi fazer para Espanha? Foi de facto trabalhar
para os reis católicos, Fernando e Isabel? Ou era um
agente secreto ao serviço do rei português D. João II,
para desviar as atenções espanholas da costa africana e
da descoberta do caminho marítimo para a Índia? “Tudo
são hipóteses”, dizem os investigadores.
Mas o historiador Veríssimo Serrão, está de acordo com
a tese de Manuel Silva Rosa e adianta que, “Colombo
tenha sido um ‘agente duplo’ de D. João II, que foi necessário ao grande monarca até 1488, mas que após o descobrimento do Cabo de Boa Esperança já não servia o plano
índico ou indianista de Portugal”.

arraial De são joão
A Missão Santa Cruz organiza na terça-feira, dia 24 de Junho, a tradicional
festa de São João. 12:00 Eucaristia com a bênção da imagem de São
João. A partir das 13h00: Serviço de almoço, caldo verde, sardinhas, bifanas, frango, etc. 18h00: Rancho F. Campinos do Ribatejo. 20h00: Rancho
folclórico Praias de Portugal. 22h00: Marcha Popular do Clube Oriental.

bazar
O grupo da terceira idade do Centro de acção socio-comunitária de Montreal informa que haverá um bazar nos dias 12 e 13 de Junho das 10 às 17
horas no 32, boul. St-Joseph O., esquina com a Clark. As pessoas podem
oferecer artigos para este bazar até ao dia 11 de Junho.Teremos caldo
verde, bifanas, café e bolos. Venha e traga um(a) amigo(a). Para mais informações contactar 514-842-8045

FesTiViDaDes Do “são joão”
O Clube Portugal de Montreal organiza as festividades do “São João” na
sua sede, situado no 4397 Boul. St-Laurent, na segunda feira 23 de Junho
de 2008 pelas 18h30. Todos são convidados.

FesTiViDaDes Do Dia De PorTUgal
14 dE junho: Variedades nos espaços da Missão de Santa Cruz. 16h30
Apresentação dos ranchos folclóricos. 19h30 Inauguração do Painel de
azulejos da UTL do Bairro português. 19h45 Espectáculos. 15 dE junho:
13h00 Convívio e animação. 14h00 Apresentação em directo sobre ecrã
gigante do jogo de Portugal contra a Suíça no Salão Grande. 17h30 Espectáculos.

exPosição CarTográFiCa
No quadro das celebrações do Dia de Portugal, a direcção da Caixa de Economia dos Portugueses de Montréal tem o prazer de
convidar a comunidade portuguesa para uma pequena exposição
cartográfica sobre as explorações Portuguesas, na sua sucursal.

PensaMenTo Da seMana
“O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída: todos pensamos
tê-lo em tal medida que até os mais difíceis de contentar nas outras coisas
não costumam desejar mais bom senso do que aquele que têm.”
(rené descartes)
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Breves
SETÚBAL
A Câmara Municipal de Alcácer do Sal anunciou sexta-feira a aprovação de uma
Carta Educativa, que desenha a estratégia a seguir
nos próximos anos na área
da educação no concelho
LOURES
O Bairro da Figueira, na
freguesia da Bobadela, concelho de Loures, recebeu
no sábado o alvará de loteamento. Com a legalização
deste bairro, que abrange
uma área de 55 mil metros e
é constituído por 125 lotes e
192 fogos residenciais, passam a ser 47 os bairros de
Loures a verem a sua situação regularizada.
OEIRAS
A Câmara Municipal de Oeiras começou, na semana
passada, a distribuir na via
pública vinte equipamentos para depósito de óleos
alimentares usados. São
os primeiros do município,
numa operação que abrangerá todas as freguesias do
concelho até ao dia 13 de
Junho.
Cartão do cidadão
chega a Lisboa
A emissão do Cartão do Cidadão (CC) chega em Julho
ao distrito de Lisboa, sendo
depois testada nos consulados portugueses após
o Verão, disse o secretário
de Estado da Justiça, João
Tiago Silveira. O documento
começou a ser emitido em
2007 e substitui o Bilhete de
Identidade, o cartão do contribuinte, de beneficiário da
Segurança Social, de eleitor
e de utente do SNS.
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Lei do tabaco favorece Transportadores em greve
O
esplanadas de Lisboa
D
esde a entrada em vigor da Lei do
Tabaco, a 1 de Janeiro de 2008, as
esplanadas têm sido mais procuradas.
Uma breve visita a alguns cafés de Lisboa provou que, havendo uma esplanada
como alternativa, poucas são já as pessoas que fazem sala dentro de um café.
“Até os clientes habituais, que dantes ficavam aqui ao balcão, passaram a ir para
a esplanada, para
poderem
fumar”,
contou João Ferraz,
da pastelaria Campesina, na Rua de São
Nicolau.
Segundo o responsável, desde que passou a ser proibido
fumar no interior daquele estabelecimento, “notou-se mesmo
essa mudança, os clientes passaram a ir
para áreas externas do estabelecimento.
O mesmo afirma Lany Pereira, da pastelaria Turim, na mesma rua da Baixa
lisboeta, e onde nenhuma das mesas interiores estava ocupada.
“Dantes, as mesas estavam sempre
cheias, agora já ninguém fica aqui, preferem ir para a esplanada”, afirmou. No

que toca aos locais que tenham exclusivamente mesas no exterior, o que ocorre
é diferente. “Como trabalhamos com turismo, não notámos diferença, já que estes preferem quase sempre ficar lá fora”,
disse David Martins, da esplanada Miradouro de Santa Luzia.
O mesmo acontece na Esplanada da
Graça, miradouro privilegiado sobre a cidade. “Tivemos medo
ao início que passasse
a vir muito mais gente, mas temos a mesma clientela”, referiu
Cristina Tavares. No
caso da esplanada
Adamastor, em Santa
Catarina, a lei favoreceu o negócio. “Mesmo na chamada ‘época baixa’, temos
sempre gente e dantes não”, afirmou Raul
Lages. “E até quando o tempo está menos
agradável, as pessoas vêm cá, à hora de
almoço, para beber café. No ano passado
não vinha muita gente”, acrescentou.
Já Carlos José Rodrigues, do restaurante Esplanada Sol Nascente, no largo das
Portas do Sol, considera: “A lei foi o melhor que podia ter acontecido”.

Sobre o Tejo

Tribunal Europeu de Justiça
decide aplicação de IVA a
5% nas portagens

Continuação da página 1

uma vez que estes não correspondem a
nenhum dos casos previstos na Sexta Directiva sobre o IVA.
Pela sua parte, Portugal reconhece que
a exploração é realizada por um consórcio de várias empresas, que considera no
entanto tratar-se de um organismo de di-

reito público.
Lisboa defende ainda que a aplicação de
uma taxa reduzida de 5% permitirá evitar, na justa medida, distorções na concorrência com outros serviços de acesso
à margem Sul do Tejo.

s transportadores entraram em paralisação, em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis. O
cenário traçado pela comissão que se reuniu em Coimbra
para discutir os pormenores da greve inclui “frotas retidas
nas empresas” e “marchas lentas”.
O sector, que conta com nove mil empresas, 70 mil trabalhadores e perto de 50 mil camiões, avançou para a greve mesmo
contra a vontade da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias, que se demarcou sábado da paralisação. A posição da Antram está a gerar divisões
dentro do sector e alguns dirigentes já manifestaram intenções
de demitir-se dos cargos. A paralisação das empresas e transporte pode mesmo ser inconstitucional, defendeu o constitucionalista Paulo Mota Pinto. O especialista esclareceu que os
patrões não podem impedir os trabalhadores de cumprirem
as suas funções, excepto se for para defender os interesses
dos próprios empregados. Caso contrário, as empresas estão
a cometer “uma contra-ordenação muito grave” e podem ser
sancionadas. A mesma interpretação faz o presidente da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, Vítor Pereira, que apelou para que os motoristas denunciem as
empresas de camionagem que os impeçam de trabalhar. Esta
greve pode ter forte impacto no abastecimento de mercadorias: estima-se que Vilar Formoso vá perder três mil camiões
diários, originando “atrasos na entrega de mercadorias e no
recebimento”, frisou Vitor Pereira. A “falta de movimento” na
circulação de mercadorias é mais preocupante “para os importadores, porque o país vive da importação”.

Investir no petróleo!

s países industrializados do G8, a China, a Índia e a
Coreia do Sul consideram que há uma “necessidade
urgente” de aumentar a produção do petróleo para fazer
face à subida dos preços. No âmbito de uma reunião no Japão, os ministros da Energia afirmaram, em comunicado,
que é preciso “aumentar os investimentos no sector energético”. O consumo desta matéria-prima foi multiplicado por
cinco des de 2003 e na sexta-feira bateu um novo recorde
em Nova Iorque, atingindo os 139,12 dólares por barril.

O

Linha do Tua reabriu

circulação ferroviária na linha do Tua foi restabelecida domingo passado após o descarrilamento ocorrido sexta-feira. O aluimento de uma trincheira provocou
um novo acidente na linha ferroviária do Tua, do qual resultaram dois feridos ligeiros, um maquinista e um revisor. Em ano e meio já se verificaram três acidentes nesta
linha, o mais grave, em Fevereiro de 2007.

A
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Mensagem do Embaixador
J. P. Silveira Carvalho por ocasião do
DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES E
DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS
10 de Junho 2008
m todo o imenso
Canadá aonde os
portugueses chegaram
nos primórdios do
século XVI e ajudaram
desde então a construir
e a desenvolver, de S.
João da Terra Nova
a Kitimat, um pouco
por todo este grande e
vasto país, nos grandes
centros metropolitanos
mas também nos
lugares mais remotos,
instalaram-se núcleos
de portugueses desde
o início da emigração
portuguesa organizada
para o Canadá, no
início dos anos 50 do século XX.

E

É hoje uma das mais importantes e dinâmicas Comunidades Portuguesas no Mundo, temos uma Comunidade Luso-Canadiana que conta com figuras e
instituições destacadas nos vários sectores. Por isso
o seu enquadramento sócio-cultural está a ser reconhecido e valorizado no espírito do multiculturalismo canadiano e várias Províncias e/ou Municípios
Canadianos já declararam e instituíram Junho, como
o Mês do Património Cultural Português.
Este é por excelência um momento de reflexão, para
todos aqueles que há longos anos deixaram o nosso
país e particularmente para os mais jovens que representam o futuro do Canadá, onde já muitos nasceram,
e para acompanhar as exigências do nosso Mundo
Global terão de adquirir uma educação superior e
uma formação profissional; para atingirem a sua plena integração na Sociedade Canadiana deverão ter
um papel mais activo cívica e politicamente.
Mas os jovens luso-descendentes também representam o futuro de Portugal, no sentido mais lato e
universal da palavra: Portugal está e estará sempre
presente onde houver portugueses, onde houver lusodescendentes, onde se falar português. ~
Gostaria pois, neste período em que toda a Comunidade Portuguesa, todas as Organizações, Associações e Clubes, celebram Portugal como país das suas
origens, da sua cultura, e também na diversidade das
suas regiões, de vos dirigir uma saudação de amizade e reconhecimento pelo contributo que todos têm
dado para a dignificação e afirmação da presença
portuguesa no Canadá. Felicito-vos pelo que já alcançaram e formulo votos para que a Comunidade
Portuguesa possa realizar todos os objectivos que se
definiu para si mesma nos campos político, económico, cultural e social.
J. P. Silveira Carvalho
Embaixador de Portugal
Otava, 10 de Junho de 2008

TribUnal De CoMérCio reCebeU
reQUeriMenTo De insolVÊnCia Pessoal

pedida falência de Vale
O

ex-presidente benfiquista João Vale e
Azevedo deverá ficar em
breve inibido pela justiça
de vender qualquer bem
que possua em território
nacional. Será a consequência do pedido de insolvência interposta segunda-feira no Tribunal de
Comércio de Lisboa, pelo
advogado António Pragal
Colaço, a pedido do cliente
Dantas da Cunha.
“Pedi hoje [segunda-feira] mesmo a falência do
cidadão João Vale e Azevedo, com conhecimento
internacional, acção que
o impedirá de praticar actos pessoais em território
nacional”, revelou Pragal
Colaço. O causídico – que
defendeu a família Dantas
da Cunha no processo de
burla e falsificação que resultou na condenação de
Vale e Azevedo a sete anos
e meio de cadeia – interpôs
o pedido de falência em
nome da empresa Pemais,
a sociedade proprietária de
um prédio no Areeiro, em
Lisboa, edifício que está
no meio da polémica judicial e a quem Vale deverá
seis milhões de euros. Se
a medida for aceite pelo
tribunal, Vale ficará impedido de, “durante cinco
anos, vender qualquer um
dos seus bens, sob pena de
os credores reclamarem o

bem, ou o dinheiro resultante da venda”, explicou
um jurista ao 24horas.
O tribunal deverá, mal o
processo esteja aberto, nomear um administrador da
massa falida “a quem os

O advogado que prometeu “só descansar quando
Vale e Azevedo for preso
ou pagar o que deve”, reafirmou contudo ao 24horas ter poucas esperanças
no mandado internacional

breVes
idoso continuA
dEsApArEcido
Cerca de duas dezenas de
bombeiros e outros tantos
elementos da GNR continuaram as buscas para encontrar um idoso desaparecido
desde sábado em Pinheiro
de Ázere, Santa Comba
Dão. Entretanto, as autoridades deram por terminadas
cerca das 22h30 de domingo
as buscas para encontrar um
homem, presumivelmente
um pescador desportivo, arrastado por uma onda, na
sexta-feira, na praia do Magoito, Sintra.
dEsAcordo
nA grEVE dos ctt
Os CTT e o principal sindicato dos Correios fazem balanços diferentes da greve que
decorreu, com a empresa a
apontar para uma adesão de
11,3 por cento e o sindicato
a garantir que 65,3 por cento
dos trabalhadores ficaram
em casa. A greve foi convocada para protestar contra o
novo Acordo de Empresa.

credores conhecidos e não
conhecidos poderão reclamar os seus créditos”,
adiantou a mesma fonte.
Pragal Colaço garante que
não dará tréguas a Vale e
Azevedo: “Tenho esperança que apareça uma
certidão da insolvência
dele bem afixada numa
conservatória. Não anda
a gozar com a justiça portuguesa? Então deve ser
envergonhado pelo que
está a fazer às pessoas”.

que a justiça portuguesa
está a preparar para o capturar em Londres: “Com
mandados destes não o
vão apanhar.”
Pragal Colaço acredita
que Vale tem usado “com
alguma frequência o seu
iate “Horn” para viajar livremente até às Baamas,
com o seu sócio, Glenn
Cooper, que o ajudou a
cotar a SAD benfiquista
em 2000 na Bolsa portuguesa”, adiantou.

uE aprova extensão
da semana de trabalho
A
União Europeia aprovou a extensão
da semana de trabalho para além
das 48 horas, uma
aprovação
apenas
por maioria qualificada. Portugal não
fez parte da maioria
qualificada que aprovou este projecto de
lei.
Os ministros do
Trabalho da União
Europeia chegaram a
acordo relativamente
à futura lei de tempo
de trabalho, que pre-

vê a possibilidade de se ultrapassar as 48
horas semanais, um acordo que não contou com a aprovação
de Portugal.
O compromisso obtido durante a madrugada desta terça-feira
mantém a validade da
semana de trabalho
de 48 horas, podendo
esta, em casos excepcionais, chegar às 60
ou mesmo às 65 horas,
se os trabalhadores o
aceitarem ou em caso
de acordo colectivo.

portugAl
criA MultiBAnco
Os governos de Portugal e
da Argélia assinaram, em
Argel, um acordo global de
cooperação nos domínios financeiro e bancário, em que
entidades financeiras nacionais vão colaborar para o
desenvolvimento da rede
Multibanco argelino.
fiM-dE-sEMAnA
nEgro nA EstrAdA
A Brigada de Trânsito da GNR
registou 235 acidentes de viação no sábado, dos quais resultaram duas mortes, tendo
sido detidos 41 condutores
por excesso de álcool ou falta
de carta de condução. Dos
acidentes de viação resultaram também 79 feridos, dez
dos quais em estado grave.
Foram ainda detectados 214
excessos de velocidade e 35
condutores ou passageiros
sem cinto de segurança.
ElEMEnto dE piQuEtE
AtropElAdo
MortAlMEntE
Um elemento de um piquete
foi atropelado mortalmente na
região da Zibreira, em Alcanena. Entretanto, o presidente
do CDS-PP, paulo Portas
apelou ao fim do braço-de-ferro entre o Governo e as transportadoras. A paralisação dos
camionistas na região centro
foi suspensa, revelou um elemento da comissão negociadora. A situação é diferente
em alguns pontos do sul do
país, onde a GNR assinalou
a existência de piquetes de
camionistas.
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Águas usadas de Montreal
no rio serão história antiga
despejo das águas usadas de Montreal no rio SaintLaurent será, brevemente, coisa do passado. A
aglomeração de Montreal vai desbloquear 4,5 milhões
de dólares para construir este Verão o último esgoto
necessário em Rivière-des-Prairies e Pointe-aux-Trembles, a fim de resolver este problema ambiental que dura
há muitos anos na zona leste da metrópole. O esgoto, de
1250 metros de comprimento e 60 centímetros de diâmetro, vai ser construído na rua Sherbrooke Leste, entre
as ruas Damien-Gauthier e Famille-Dubreuil. O contrato será concedido pela Câmara nos próximos dias. Os
trabalhos começarão em Agosto e terminar-se-ão em
Dezembro. Estes trabalhos permitirão conectar certos
esgotos à rede de intercepção da Estação de Tratamento
das águas residuais. Actualmente, a rede de esgoto deste

bairro é conectada ao colector pluvial da 81ª Avenida,
cujas águas terminam a sua corrida no rio, o que infringe às exigências do Ministério do Desenvolvimento
Sustentável, do Ambiente e dos Parques.

um novo chefe para
a defesa nacional

Canadá, modelo de
diplomacia discreta

O

Tenente-General Walter Natynczyk foi promovido
a chefe de Estado-maior da Defesa canadiana.
Ele substituirá o general Rick Hillier, que deve deixar
as suas funções a 1 de Julho. Walter Natynczyk é nativo de Winnipeg, passou mais de 30 anos no Exército e
ocupou vários postos de comando. Como Rick Hillier,
vem também do Exército terrestre. Oficial da infantaria,
era há dois anos vice-chefe do Estado-maior, ou seja,
número dois das forças canadianas.
A sua carreira conduziu-o a servir nomeadamente na
Alemanha, em Chipre e na ex-Jugoslávia.
Foi também “emprestado” às forças americanas durante um ano, o que lhe permitiu ocupar funções no Iraque
em 2004. Foi comandante associado do corpo multinacional.

O
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recorde de calor
no último fim-desemana em Montreal

temperatura ultrapassou domingo o recente
recorde estabelecido em 2007, quando o
mercúrio tinha excedido os 30,2°C, para atingir 31
graus no fim do dia. Sábado, apesar da temperatura
elevada, 31°C, nenhum recorde foi batido, pois
a marca a bater para um 7 de Junho é de 33,4°C,
atingida em 1999. Com o factor de humidade,
sentiu-se até 38°C em Montreal no fim-de-semana
transacto. “É quente, mas não é excepcional. Faz
parte das condições estivais do Quebeque, conhecer
pontas de calor”, explicou André Cyr, meteorologista
de Ambiente Canadá.

A

Canadá serve de modelo de diplomacia discreta
na fronteira Afeganistão-Paquistão, uma iniciativa
que veio de um impulso. Mas Ottawa parece hesitante
a discutir do assunto, ou pelo menos, assumir o mérito
publicamente. Os diplomatas e os representantes dos
governos dos dois países, fazem o elogio da iniciativa
de cooperação lançada pelo Canadá, no Outono passado, durante um encontro secreto de funcionários em Dubaï. Já decorreram várias discussões de acompanhamento,
nomeadamente nas reuniões de elevado nível em Islamabad, o mês passado, e durante os últimos dias, em Kaboul,
quando os Afegãos e os Paquistaneses discutiram de desenvolvimento económico, de deslocação dos cidadãos e
das alfândegas na região transfronteiriça. Trata-se dos primeiros sinais verdadeiros do contributo das competências
diplomáticas do Canadá na guerra no
Afeganistão.

O

seCção eMPresarial

Em laval, autocarros
a 1$ nos dias de “smog”

Sociedade de Transportes de Laval reduzirá
as suas tarifas em dias de smog (poluição
elevada em razão de altas temperaturas e humidade)
para incentivar os automobilistas a deixarem o seu
automóvel “em casa”. Em dias de smog, os cidadãos
de Laval poderão aproveitar uma tarifa reduzida a
1$, em vez de os 2,50$ normalmente exigidos.
A medida verde é efectiva desde a semana passada e continuará em vigor até à Festa do Trabalho (1
de Setembro), e custará cerca de 10.000 $ por dia à
STL, publicou o jornal The Gazette. A operação visa
não somente uma diminuição dos gases com efeito
de estufa, mas servirá também a recrutar novos passageiros.
Quando Ambiente Canadá emitir um parecer de
smog, os motoristas da STL serão avisados para
aplicar a tarifa especial. A STL espera que 3000 automóveis a menos andarão nas estradas nos dias de
smog.
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Valeu a pena

Ideias Frescas…

Victor Hugo

Natércia Rodrigues

jornal@avozdeportugal.com

nrodrigues@avozdeportugal.com

epois de uma ausência, que teve a sua
origem em dois motivos, primeiro
devido a problemas no computador e por
mais estranho que pareça, é quase impossível escrever sem as novas tecnologias, por
isso tenho descurado um dos meus passatempos favoritos. Mas no fundo, o computador não é mais do que uma desculpa, para
o desinteresse e a desmotivação. Como é
evidente, cada pessoa tem um modo de estar na vida, cada um defende as suas ideias
e, de certo modo, todos temos razão. Nesta coisa de escrever, há os que preferem
as festas sociais, os desportos, ou outros
assuntos, que defendem e nos quais acreditam. Há também os idealistas e os moralistas, uma espécie que, segundo eu penso,
não deve ter uma grande percentagem de
audição, nem deve aumentar a tiragem dos
jornais. Serão talvez os profetas da desgraça e da miséria, e isto é algo de que todos
fugimos a sete pés. Como já vem sendo
bastante anunciado, com o aquecimento
do planeta, a passagem no Oceano Árctico
será uma realidade dentro de alguns anos e
assistimos à corrida de quem irá explorar
as riquezas do mar glacial. Com as consequências do degelar dos glaciares, algumas
espécies animais irão desaparecer e, entre
elas, uma das mais belas, que o governo
americano decidiu enfim proteger, o urso
branco, que no meio da banquisa, não cessa de gritar e de pedir protecção, mas que
ninguém escuta, pois explorar o petróleo
é mais lucrativo. Eu creio que os moralistas estão na mesma situação, continuam a
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uivar aos quatro ventos, mas infelizmente
também devem ser uma espécie que tem
tendências a desaparecer. As últimas notícias traçam um panorama cinzento da situação no mundo, com o aumento do preço
do petróleo e dos alimentos de base, muitos
milhões irão passar um mau bocado. Uma
notícia recente dizia que 260 mil crianças
em África irão morrer de fome, se não forem socorridas. Segundo consta, muita gente em Portugal irá ter muitas dificuldades,
mas isso não impediu que muitos milhares
de pessoas paguem um bilhete para ir ver
uma “pop star” embriagada, ou ainda que
os bilhetes a 60 euros para os espectáculos
de Madonna em Setembro já estejam quase
todos vendidos, ou ainda que ofereçam 100
milhões de euros a um jovem para andar a
brincar com uma bola. Ao longo dos anos
já vividos, e fazendo uma retrospectiva das
muitas recordações dos anos 50 e 60 e nas
viagens que fiz através do mundo, procurei
defender a justiça, os direitos humanos, as
desigualdades, o racismo, mas o que mais
me impressiona é ver crianças com fome, a
procurar nos caixotes do lixo a comida que
muitos deitam fora. Uma das belas composições do professor Moniz Pereira é “Valeu
a pena” – e a questão que hoje me ponho,
após tantos anos, é se valeu a pena, andar
a perder tempo a apregoar um idealismo,
que muitos rejeitam. Quando se chega ao
Inverno da vida e na dúvida, de quantos
anos ainda por cá andaremos, a pergunta é:
será que vale a pena continuar a sonhar e a
escrever?

erá que nos
enganamos?...
Muita gente, sobretudo os mais
novos, pensam que
nós, ao envelhecermos, não sabemos fazer mais nada senão dizer tolices.
É verdade que muitas vezes damos essa
impressão. Que querem? Com a nossa
idade mergulhamos nas lembranças do
tempo em que éramos jovens. Penso que
é normal isto, pois foi o “nosso” tempo.
Talvez seja por isso que repetimos muitas
vezes a mesma coisa. Não iremos certamente inventar coisas novas só para darmos o prazer aos que nos escutam de dizer coisas novas. Talvez que se voltamos
tanta vez ao passado possa ser para muitos uma maneira de se tranquilizarem e
fortificarem. Há aqueles que pensam que
ao envelhecermos estamos ou sentimonos mais seguros. Muitas vezes nem é
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verdade, pode até ser o contrário, visto ao
envelhecermos formularmos muitas perguntas e termos muito tempo para isso.
Observemos a questão da religião. Penso que a minha família não é diferente
das outras. Para vos contar a verdade, os
meus filhos, raras vezes põem os pés na
igreja. Quando penso nisto, imagino que
não foi a falta de conselhos que lhes demos em casa. Provavelmente será esse o
problema. De qualquer maneira, é quase
como se eles nos censurassem da maneira como que o fizemos. Às vezes pergunto-me: ao criarmos os filhos na religião
que aprendemos, o que queríamos ao
justo? É verdade que me senti orgulhosa
ao integrar os meus filhos na catequese
portuguesa, era um orgulho irmos todos
à missa no sábado à noite ou ao domingo
da manhã, confesso que se lhes mostrei a
vereda da religião, é porque queria o melhor para eles. Pessoalmente, nunca fui
muito devota nem muito crente. Quem
me conhece sabe como sou, mas afirmo
que a religião sempre me ajudou na minha vida. Por isso acredito que encaminhando os filhos na religião, não estava
a ser egoísta, queria dar-lhes o que havia
de melhor, tal como fiz quando andavam
à escola. Nenhum tirou curso superior
e às vezes fico confusa com tudo isto e
pergunto-me: onde falhei? Mas por outro lado sei que os jovens querem experimentar coisas próprias deles e é assim
que as coisas mudam. Na realidade, na
religião do nosso tempo havia exageros

e penso que nisto estamos quase todos
de acordo. Era até complicado, mas agora também é o contrário. Exagera-se de
outra maneira e eu até me pergunto se os
jovens não têm medo da vida.
Não quero dizer que a religião que ensinei aos meus filhos não fosse boa para
eles, mas também é verdade que se podia
ter rectificado certas coisas na religião.
Às vezes nós até nem dávamos por um
certo número de coisas que os nossos
pais nos ensinavam e não ousávamos
perguntar fosse o que fosse, e nisso os
jovens aprenderam mais rápido do que
nós. Nesta celsitude até há gente que rapidamente muda de ideia e admiro-os.
Provavelmente sou um pouco mais lenta
em aceitar certas mudanças. Há também
aqueles que viram as costas, mas aí estou em desacordo, pois já agora, devido
à idade, também já é difícil aceitar certas
mudas. É indispensável observar o que se
passa à nossa volta. Fala-se mal dos jovens, mas se os queremos ajudar, temos que
ver o que eles fazem de
bom.
Ao dizer isto, estou até
a pensar numa jovem
que conheço, a Ana,
que costuma ir ao hospital de vez em quando
ver uma amiguinha internada em psiquiatria,
e quando esta está melhor e com autorização
dos doutores, ela trá-la
a casa passar uns dias.
Portanto, fazer o bem
é tão bom e isto faz
parte do que aprendi e do que transmiti.
Se calhar até estão a pensar que me consolo como posso e podem até ter razão.
Afirmo que transmiti o que aprendi aos
filhos e a outros jovens. Sempre tive uma
certa atracção pela religião, até porque
no Evangelho há uma coisa que me toca
muito: quando a multidão se encontrou
com Nosso Senhor, ela encorajada repartia e decidiu fazer mais e melhor e todos
o afirmavam, tanto os doentes como os
pescadores, ricos ou pobres e isso não o
podemos ignorar. A verdadeira religião
de Deus, deve servir para nos ajudar a viver e não par nos complicar a existência.
Penso que estou a falar bem e por isso
a minha amiguinha Ana não terá problemas em compreender, aceitar e praticar o
Evangelho. Pergunto-me até se os jovens
não irão mudar alguma coisa para melhor. Quando Ana pediu a sua mãe para
ir ajudar na cozinha de um centro para
as pessoas da “rua”, ela decidiu tomar o
exemplo da filha que ia ao hospital ver a
amiga e lá a mãe foi ajudar no tal Centro.
Ao fazer o bem e incitarem os outros a
fazê-lo, não estarão eles no bom caminho
religioso? Há dias que temos pena de não
termos ainda vinte anos, pois poderíamos
ter feito tanto e não fizemos, e se calhar
nunca o faremos.
Tenho confiança que os mais jovens vão
guardar e lembrar-se de tudo o que de
bom lhe ensinamos.
É assim a vida.
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MUiTo bons soMos nÓs

www.naohapachorra.com
Joel Neto

jornal@avozdeportugal.com
cArnEiro (21 de Março - 19 de Abril)

carta da semana: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: Sentir-se-á muito alegre e bem
disposto. Aproveite bem este momento. Preocupe-se em ser
bom e justo pois será feliz! saúde: Esteja mais atento às
suas necessidades fisiológicas. dinheiro: Assuma com responsabilidade os seus compromissos profissionais. Honre a sua palavra.
número da sorte: 62 números da semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

touro (20 de Abril - 20 de Maio)

carta da semana: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Fomente o entendimento com a sua carametade. Aposte no diálogo e na compreensão para revigorar
a sua relação. O momento mais importante da sua vida é
agora. saúde: Consuma alimentos ricos em ferro. dinheiro:
Poderá enfrentar uma situação difícil no seu ambiente laboral. Procure
estar longe dos conflitos. número da sorte: 61
números da semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

gÉMEos (21 de Maio - 20 de junho)

carta da semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.Amor: Torne os seus sonhos em realidade, declarando
o seu amor à pessoa que preenche o seu coração. saúde:
Semana sem grandes problemas ao nível da saúde. Mantenha o equilíbrio. Agradeça a Deus a graça da Vida que se
renova a cada dia.
dinheiro: Avalie bem as suas potencialidades, pois as mudanças de
ocupação estão favorecidas. número da sorte: 70
números da semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

cArAnguEjo (21 junho - 22 de julho)

carta da semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Contribua para a harmonia familiar com uma
boa base de compreensão. Agradecer é sempre a melhor
maneira de merecer! saúde: Avalie o seu estado de saúde
de uma forma consciente. Procure o seu médico de família.
dinheiro: O seu desempenho profissional será recompensado mas não
monetariamente. O reconhecimento será feito através de um diálogo incentivador. número da sorte: 52
números da semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

lEão (23 de julho - 22 de Agosto)

carta da semana: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade. Amor: Combine um jantar onde possa reunir todas
as pessoas que são importantes para si. Ajudá-lo-á a sentirse melhor. Não troque o verbo Ser pelo verbo Ter. saúde:
Evite abusar do café, pois pode provocar-lhe fortes dores abdominais. dinheiro: Mostre o que vale e será bem sucedido. Não tema
demonstrar as suas verdadeiras capacidades. número da sorte: 64
números da semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

VirgEM (23 de Agosto - 22 de setembro)

carta da semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência. Amor: Entenda os pontos de vista do seu par
e procure entender que cada pessoa tem a sua própria personalidade. saúde: Viverá momentos de grande agitação
mental. Tire uma hora no final do dia para relaxar. dinheiro: Dê mais
valor às relações entre os colegas. O bom ambiente ajuda a aumentar a
qualidade do trabalho. número da sorte: 66
números da semana: 1, 8, 17, 21, 39, 48

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)
carta da semana: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Procure passar mais tempo com a sua família.
Será benéfico para todos. saúde: Tendência para algum
mau humor e irritabilidade. Faça exercícios de auto-controlo.
dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das suas poupanças. Aos poucos irá ver a diferença na sua conta. Logo pela manhã pense nos deveres que tem a cumprir. número da sorte: 72
números da semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

carta da semana: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa
Útil, Maturidade. Amor: Opte pela tolerância para resolver
os seus problemas afectivos. Veja a tolerância como uma
virtude. saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada. O
seu organismo agradecer-lhe-á. dinheiro: Semana muito favorável sob
o ponto de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido. Preocupese em ser bom e justo pois será feliz! número da sorte: 76
números da semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

sAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)

carta da semana: Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático. Amor: Evite conflitos com familiares por causa de
assuntos financeiros. Dê um passo de cada vez em prol da
harmonia. saúde: Sentir-se-á cheio de energia e vitalidade.
Aproveite para praticar exercício físico. dinheiro: Procure
não exigir tanto dos outros, quando não dá o melhor exemplo aos seus
subordinados. número da sorte: 78
números da semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

cApricÓrnio (22 dezembro - 20 de janeiro)

carta da semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade. Amor: Trabalhe mais o seu lado espiritual.
Os olhos são a janela da alma, procure que o seu olhar seja
brilhante. saúde: Procure fazer uma vida mais saudável.
Alie a alimentação equilibrada à prática de exercício físico.
dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o seu esforço. A partir de
agora aja de forma a corresponder a este voto de confiança.
número da sorte: 65 números da semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQuÁrio (21 de janeiro - 18 de fevereiro)

carta da semana: 2 de Copas, que significa Amor. Amor:
Os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão vai tomar
conta de si. saúde: Ingira bastantes líquidos quentes. Será
uma excelente forma de combater o frio. dinheiro: Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo que lhe garanta amealhar alguns lucros. Precisa de alguma coisa? Procure-a!
número da sorte: 38 números da semana: 5, 25, 36, 44, 47, 49

pEixEs (19 de fevereiro - 20 de Março)

carta da semana: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Um pequeno desentendimento poderá
fazer com que ponha em risco uma amizade de longa data.
Mantenha a calma. Você agrada a Deus quando pratica a
caridade! saúde: O seu descontentamento com a sua silhueta levá-lo-á a pensar, seriamente, em fazer uma dieta. dinheiro: A
sua força de vontade será determinante para ultrapassar um desafio profissional. Continue empenhado.
número da sorte: 31
números da semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

e Lobo Antunes, acho o mesmo
que a maioria de vós: que cada
uma das suas crónicas dava um belo
romance e que cada um dos seus romances dava uma bela crónica. Em
todo o caso, não me parece que tenha
menos atenção do que a que merece. Que esteja agora temeroso de uma degradação do “critério editorial”
(sic) da Dom Quixote, destinada a operar em breve sob
o guarda-chuva da super-editora Leya, é só um ‘fait divers’. Se o que angustia Lobo Antunes é deixar de haver lugar a seu lado para os manuais de astrologia de
Paulo Cardoso, as memórias pesarosas de Carlos Castro
ou as denúncias de Carolina Salgado sobre a actividade intestinal de Pinto da Costa, com os quais conviveu
tão bem até aqui, posso desde já descansá-lo: todos eles
hão-de continuar no catálogo. Se o que quer é apenas
mais mimos, descanso-o também: basta pedi-los aos novos editores, que eles nem por um momento lhos regatearão. Um homem da dimensão de Lobo Antunes, que
vale o que Lobo Antunes vale, que vende o que Lobo
Antunes vende, não deve ter nada a temer. E, sobretudo,
não deve deixar de publicar em Portugal para passar a
publicar em Espanha. Em Espanha também há grandes
grupos editoriais. Um deles até era proprietário da Dom
Quixote. Que, portanto, já operava sob o guarda-chuva
de uma super-editora.
Para muitos escritores portugueses, a entrada em cena
de Paes do Amaral, e a par deste do Explorer Investments e do Direct Group, é o princípio do fim. Não mais
a literatura portuguesa será como dantes, reclamam. E,
no entanto, é tolice. Que grandes grupos empresariais se
interessem pelo mercado literário português só quer dizer que Portugal tem agora um mercado literário, coisa
que antes não existia. Devemo-lo ao êxito de Margarida
Rebelo Pinto, Miguel de Sousa Tavares ou José Rodrigues dos Santos? Devemo-lo à sábia gestão das traduções de J. K. Rolling, Dan Brown ou Nicholas Sparks?
Devemo-lo ao Nobel de Saramago, ao culto de Lobo Antunes ou ao génio de Agustina? Não interessa. Interessa
sobretudo isto: com a concentração dos ‘bestsellers’ em
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grandes editoras, os autores consagrados passam a dispor de máquinas de produção e ‘marketing’ com que só
têm a ganhar. Já os autores marginais, deixarão de ter
de lutar por migalhas de atenção por parte dos editores.
Falo dos editores grandes e falo dos editores pequenos,
note-se. Porque, a partir daqui, as pequenas editoras vão
poder dedicar-se aos nichos de mercado, desistindo de
vez de passar o tempo à procura da nova Margarida Rebelo Pinto, do novo Dan Brown e do novo Lobo Antunes, à semelhança do que fazem as grandes. Vão passar
a ser editoras, em vez de fábricas de sabonetes que um
dia sonharam ser editoras mas tiveram de desistir de ser
editoras porque todas as outras haviam virado fábricas
de sabonetes.
Foi o que aconteceu com os discos. Foi o que aconteceu
com os filmes. E foi o que aconteceu com os livros em
países onde havia um mercado. Pois Portugal, provou-o
Paes do Amaral, tem um mercado. E não há-de ser a
distribuição e as suas assimetrias, de braços abertos para
os ‘bestsellers’ e rosto fechado para os outros, a viciar
o processo. A distribuição já tinha as suas assimetrias
antes de Paes do Amaral. Tampouco há-de ser a falta de
massa crítica da sociedade portuguesa e a sua incapacidade de ver para além do primeiro ‘kapaline’ a viciá-lo.
Se ninguém até agora se preocupou com a nossa falta
de massa crítica, porque haveriam de ser as editoras e
os livros e os autores a resolver o problema? Sim, eu
sei: o mundo dos ‘players’ é uma chatice, com os seus
‘hot-shots’ todos, as suas idiossincrasias parvas, a sua
ignorância absoluta em matérias de ‘pathos’ e coração.
Paes do Amaral disse que detestava ler, o presidente do
Direct Group vendia lixívias, o Explorer Investments
quer ganhar dinheiro depressa e passar a outro ramo.
Aceitemos que é assim: tudo medíocre, tudo estúpido,
tudo aparências e mais nada. Mas uma coisa vos garanto: não há autor que não tenha nunca sonhado ser um
‘bestseller’ – e não há autor que não vá agora querer
fazer parte da Leya ou de uma das suas concorrentes.
Quanto aos editores tradicionais, não choremos por
eles. Venderam os seus negócios, ganharam um monte de dinheiro e hão-de abrir novos negócios. A seguir
voltam a vendê-los, a ganhar um monte de dinheiro e a
abrir outros ainda. Com eles, estarão os autores. E, se
em algum momento estes se esquecerem do nome da
pessoa que os edita, a culpa é apenas sua.
As pequenas editoras vão passar a ser editoras, em vez
de fábricas de sabonetes que um dia sonharam ser editoras mas tiveram de desistir de ser editoras porque todas
as outras haviam virado fábricas de sabonetes.
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Dicas de Saúde: SONO

Garanta a qualidade do seu sono
Coordenado por Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

ormir bem é
tudo o que se
quer.
Estejamos
felizes ou tristes,
cansados ou relaxados, uma boa
noite de sono, ou
mesmo uma sesta na hora certa, fazem milagres pelo nosso bem-estar. Mas, embora
a natureza nos prepare para dormir todos
os dias, várias horas por dia, nem sempre
o nosso organismo corresponde a essa necessidade, e o resultado é o cansaço, a ansiedade e, muitas vezes, o mau humor.
Segundo o médico gaúcho Denis Martinez, autor do livro “Como vai seu sono?”
cerca de 2% das crianças e de 50% dos
idosos têm dificuldade em dormir, mas
isso não tem nada a ver com a consciência
tranquila das crianças. O que ocorre é que,
à medida em que envelhecemos, os neuro-transmissores que coordenam o nosso
sono também envelhecem. “Os distúrbios
do sono não têm origem psicológica, mas
orgânica. A sociedade criou o mito de que
a dificuldade de dormir tem relação com a
consciência pesada, mas a causa da insónia é sempre física”.
Ele observa que “o sentimento geral é
de que o sono é um estado mágico, protegido por um ‘anjo da guarda’, e que não
necessita cuidados. Só os que sofrem com
o sono, sabem o quão errado é essa ideia.
A prevenção de distúrbios do sono não é
diferente de outras formas de prevenção.
Ela exige cuidados. Assim como se deve
escovar os dentes diariamente para evitar
cáries e perda de dentes, deve-se também
tomar cuidados com o sono para que não
se venha a desenvolver insónia e outras
doenças”.
Veja algumas dicas para melhorar a
qualidade do seu sono: Primeiro de tudo,
durma em local confortável, fresco, escuro e silencioso. As alterações de ruído, de
luz e de temperatura podem atrapalhar o
sono; prepare-se para dormir. Crie seus
próprios rituais, como a meditação, o relaxamento, a oração ou outra técnica de
controlo da tensão; evite olhar o relógio
a cada vez que acordar: este hábito pode
piorar uma eventual noite de insónia; pratique exercícios regularmente, pois isso
melhora as condições do organismo. Mas
procure fazer ginástica até seis horas antes de se deitar; não durma com fome.
Uma boa dica é beber um copo de leite
morno antes de ir para a cama: o leite é
rico em triptofano, que é um precursor
da serotonina - substância envolvida no
processo de sono; Faça refeições leves à
noite. A partir dos 16 anos, a capacidade
digestiva do nosso organismo começa a
diminuir, e uma digestão difícil atrapalha
terrivelmente o sono; use a cama apenas
para dormir, e não para ver televisão, ler
ou jogar “vídeo-game”, pois esses hábitos são desfavoráveis ao sono; Se estiver
numa noite de insónia, não fique na cama
forçando o sono. Levante-se, procure alguma actividade e só retorne quando sentir sono; Tratamentos para a insónia e outros problemas: Se você tem dificuldade
em dormir, e as mudanças de hábitos aci-

D

ma, não solucionarem o seu problema, é
fundamental procurar um médico e, se for
possível, uma clínica do sono. Nessas clínicas, o paciente é monitorizado enquanto
dorme para ter o seu problema diagnosticado com maior precisão.
Os tratamentos para os problemas do
sono variam de caso para caso - por isso a
avaliação médica é muito importante.
A insónia: Embora a imagem típica do
insone seja a daquela pessoa que não consegue pegar no sono, se vira na cama e
deambula pela casa de madrugada, o tipo
mais comum de insónia é aquela em que a
pessoa até dorme, mas acorda mais cansada do que estava quando se deitou. Outros
tipos de insónia também atingem pessoas
que acordam diversas vezes durante a noite, ou que despertam no final da madrugada e não conseguem mais dormir. Ele também explica que, embora a insónia possa
ser causada por diversos factores, a sua
ocorrência está sempre ligada a distúrbios
nos neuro-transmissores que coordenam o
sono, e que esses distúrbios são os mesmos que causam a depressão: “Mais de
metade das pessoas que sofrem de insónia
estão com depressão. E, se algumas até
conseguem conviver com a falta de sono,
a depressão é uma doença devastadora na
vida de qualquer um”. Então, fique atento,
pois a insónia pode ser um sinal de que a
depressão se está instalando.
O ressono: Muita gente pensa que ressonar é um problema chato, mas inofensivo.
Entretanto, o ressono acontece porque a
garganta está flácida, e isso pode causar
problemas graves. Algumas vezes, é possível tratar o ressono com mudanças de
posição para dormir, ou eliminando hábitos como beber, fumar e fazer lautas refeições à noite. Mas é sempre necessário o
diagnóstico de um médico para avaliar a
gravidade da situação.
As apnéia: Apnéias são interrupções da
respiração por mais de 10 segundos. Durante o sono, um pequeno número de apnéias, geralmente de 7 a 20 por noite, pode
aparecer em indivíduos normais. Quando
ocorrem com frequência maior que cinco
apnéias por hora, ou 30 apnéias por noite,
são consideradas anormais. Os malefícios
da doença decorrem da soma de apnéias
ao longo de anos. Os dois indícios de que
uma pessoa sofre do síndrome das apnéias
obstrutivas do sono são o roncar no sono
e a sonolência diurna. O ronco sinaliza a
obstrução da garganta e a sonolência reflecte a consequência dos múltiplos despertares para voltar a respirar. As apnéias
interrompem o roncar com períodos de
silêncio. Quando a respiração retorna, o
ronco atinge o máximo, lembrando um
urro ou rugido. Nesse momento, o indivíduo está acordado e poderá responder
a estímulos externos. Em poucos segundos, porém, volta a dormir e esquece que
acordou. Como o processo da doença se
desenvolve em anos ou décadas, as pessoas acostumam-se à sonolência excessiva e
passam a considerá-la “normal”. O tratamento das apnéias do sono varia conforme o caso. Podem usar-se medicamentos,
aparelhos e até cirurgias.
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Saguenay-Lago-Saint-Jean

O roteiro turístico

Saguenay-Lago-Saint-Jean está ligado à cidade de Québec pela estrada 175, conhecida como « boulevard
Talbot ». Esta estrada panorâmica e montanhosa atravessa a Reserva animal Laurenciana e uma sucessão de quase 200
km de paisagens deslumbrantes. A « estrada do parque », como é geralmente
chamada, está tornando-se numa pista de
4 vias (2 em cada sentido) que deverá ser
finalizada até 2010. Mais de 700 milhões
de dólares canadianos foram investidos
neste segmento de 174 quilómetros a fim
de melhorar radicalmente a segurança e o
conforto. No momento, trata-se do mais
importante canteiro de obras do Québec
e, mesmo assim, a circulação não preci-

O

bucólicas. É só seguir as placas de sinalização!
Experimentando um fiorde
O Museu do fiorde, situado no distrito de
La Baie, convida-os também a tornaremse pesquisadores com os seus programas
de excursões científicas na baía de Ha!
Ha! Acompanhado de um guia, calce as
botas de um cientista e vasculhe as margens do rio em busca de organismos. De
volta ao museu, analise as suas amostras
no microscópio e visite as fascinantes
exposições sobre o fiorde e a história da
região.
Em cinco horas de estrada, partindo de
Montreal, chega-se à região do SaguenayLago Saint Jean ! Seja pela rodovia Jean-

© Yves Ouellet

sou ser desacelerada. Já se pode passar
por vários trechos da rodovia surpreendendo-se com as gigantescas máquinas
que estão trabalhando.
A Estrada do Fiorde
O fiorde do Saguenay preservou a sua característica natural bravia no centro de um
anfiteatro monumental esculpido no granito pelos glaciares. Um novo roteiro turístico, um circuito delimitado e
documentado,
convida-os,
nesse momento, a fazer do
fiorde o seu novo destino de
férias. Cada uma das suas pequenas cidades constitui uma
etapa cheia de possibilidades
e de grandes surpresas.
Na Estrada do Fiorde, encontramo-nos a todo instante
com maravilhosos horizontes
em diferentes matizes desde a
manhã até à noite. Esta estrada percorre um panorama de
montanhas grandiosas e levanos até às margens do fiorde
do Saguenay em cidades reconhecidas pelas suas belezas excepcionais. Entre elas,
Sainte-Rose-du-Nord acaba
de se tornar palco do filme Le bonheur de
Pierre com o grande actor francês Pierre Richard. Pode-se seguir a Estrada do
Fiorde a partir da cidade de Saguenay ou
a partir de Tadoussac onde se encontram
anualmente milhares de turistas que vêm
observar as baleias no rio São Lourenço. Eis um destino sob medida para os
viajantes que desejam ter acesso fácil a
panoramas extraordinários e paisagens

Lesage (n. 20) ou pela Félix-Leclerc (n.
40) chega-se à estrada 175, no norte da
cidade de Quebec, a qual conduz directa-

© Yves Ouellet

mente à Saguenay ou ao Lago Saint Jean
(via 169). É muito simples !
Informações turísticas :
Tourisme Saguenay—Lac-Saint-Jean
Tel. : 1 877 253-8387
www.saguenaylacsaintjean.ca
Museu do fiorde : (418) 697-5077
www.museedufiorde.com
Texto e fotos : Yves Ouellet
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aneDoTas
Estão dois casais num restaurante e um deles está sempre
para a mulher:
« Ó meu amor, passa-me isto; ó minha querida, chega-me
aquilo; ó minha doçura, não queres isto ou aquilo»
O outro, lado muito impressionado, pergunta-lhe:
- Olha lá como é que tu, ao fim de estares casado há 20 anosainda consegues chamar a tua mulher de amor e outras coisas se eu estou casado há uma semana e já não a posso
aturar»
- Cala-te lá, é que eu já nem me lembro do nome dela
P: Porque é que o pássaro não briga com o leão?
R: Porque ele tem pena.
P: Qual é a diferença entre uma loira e um armário
pequeno?
R: Apenas um homem pode entrar no armário ao mesmo
tempo.
P: Qual é a diferença entre uma loira e uma Kawasaki?
R: Não é qualquer tipo que monta uma Kawasaki.
Um aluno de Direito a fazer um exame oral:
- o que é uma fraude?
Responde o aluno:
- É o que o sr. professor está a fazer.
O professor muito indignado:
- Ora essa, explique-se...
Diz o aluno:
- Segundo o Código Penal comete fraude todo aquele que
se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar.

beleza Da seMana

sUDokU

boCa Do inFerno

Em louvor de amy Winehouse
(e Vodkahouse e Whiskyhouse)
Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

lém de lutar por um Mundo melhor, Winehouse lutou, e muito, para se manter de
pé. São dois combates em vez
de um.
Começou, na passada sextafeira, o Rock in Rio, o popular
festival de música que se caracteriza por não ser de rock nem decorrer no Rio. Sob o
lema Por um Mundo Melhor, dezenas de artistas lutam,
ao longo de dois fins-de-semana, para proporcionar um
Mundo realmente melhor a todos os habitantes do resto
do Planeta e meia dúzia de dias infernais a quem reside
em Chelas. Uma coisa são tiroteios entre os vizinhos e
a polícia, violência entre gangs na rua e tráfico de droga
à descarada. Mas, porém, ao virar da esquina, o Rod
Stewart a uivar à uma da manhã é um castigo que aquela
gente não merece.
Nesta edição do festival, acompanhei, com especial
interesse, o concerto de Amy Winehouse. Devo dizer
que qualquer expectativa que eu pudesse ter foi superada. Além de lutar por um Mundo melhor, Winehouse
lutou, e muito, para se manter de pé. São dois combates em vez de um. Nem sempre conseguiu, é certo, mas
fez um esforço heróico. À primeira vista, dir-se-ia que
Amy Winehouse entrou em palco sob a influência de
mais que uma substância, sendo que o álcool talvez tomasse a dianteira. Tratando-se de um festival familiar, a
actuação de Amy proporcionou divertimento para toda
a família. «Eu acho que ela está bêbada. E tu, papá?»
«Creio que não, filho. Repara como ela cambaleia. Isto
é chinesa, e da boa.»
Acima de tudo, foi um concerto que sublinhou, uma
vez mais, a diferença que existe entre um bêbado deprimente e um grande artista. Ambos balbuciam coisas
sem sentido e cantam, mas o que está à frente de um
baterista e dois guitarristas é o grande artista.
Não quero com isto sugerir que Amy Winehouse não
contribuiu para que o Mundo fosse melhor. Por um lado,
toda a gente que já se entregou aos prazeres do álcool
percebeu que, ao segundo ou terceiro copo, o Mundo
parece, de facto, começar a melhorar. Agora imaginem
quão bom é o Mundo de Amy Winehouse. É possível
que a artista estivesse convencida de que se encontrava,
de facto, no Rio de Janeiro.

É possível até que estivesse convencida de que aquilo que estava a fazer era cantar. Por outro lado, deve
destacar-se a mensagem que Amy passou aos jovens. Os
jovens, aparentemente, precisam muito de receber mensagens, e a generalidade das pessoas espera que sejam
os cantores e as estrelas da televisão a enviá-las. Pois
bem, a mensagem de Winehouse era clara e edificante:
não consumam álcool nem drogas, pois receio que não

terceira edição do Rock in Rio-Lisboa terminou na
sexta-feira com um total de mais de 350 mil espectadores e a promessa do regresso em 2010. Antes, a 27
de Junho, a organização tem o desafio de estrear o festival em Madrid. O cartaz espanhol inclui alguns dos nomes que passaram por Portugal. É o caso de Alanis Morissette, Ivete Sangalo e Tokio Hotel. Mas as atenções
viram-se novamente para Amy Winehouse. As imagens
do concerto em Lisboa, o primeiro da sua digressão,
correram mundo. A expectativa surge de novo quanto
às condições em que
a cantora se vai apresentar no palco do
Rock in Rio-Madrid.
Quanto à edição portuguesa, fechou com
dois dias totalmente
esgotados— na abertura e na despedida.

A organização quer agora encontrar um local construído
de raiz para receber a próxima edição em Lisboa.

A

sobrem para mim.
Há quem diga que estes concertos podem fazer muito para resolver a pobreza no Mundo. Mas são artistas
como Amy Winehouse que vão além da caridade e têm,
de facto, uma intervenção macroeconómica séria. A
economia da Colômbia, por exemplo, está toda às costas da rapariga.

rock in rio com mais
de 350 mil espectadores
A
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Mensagem no quadro das celebrações do dia de Portugal
de Camões e das Comunidades Portuguesas de 2008
Emanuel Linhares, Presidente
Congresso Nacional Luso-Canadiano

nicio esta minha breve comunicação com votos sinceros que as celebrações de 2008 do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas, vos motivem, meus caros compatriotas, a promover o desenvolvimento social, cultural, linguístico e económico da
nossa comunidade e que estas mesmas comemorações
sejam o trampolim para nos relançar a todos para o futuro. Porque, se Camões que hoje comemoramos, dizia
já há quase quinhentos anos que todo o mundo é composto de mudança tomemos, então, hoje, as suas novas
qualidades e desafios.
Equacionar o desenvolvimento de uma comunidade
não exige apenas a análise do grau de prosperidade ad-

I

quirida; antes implica a adaptação à mudança, numa
época de globalização. Mudam-se os tempos, mudam-se
as vontades de uma comunidade formada por portugueses que, desde a sua partida da Ocidental Praia Lusitana,
há mais de cinquenta anos tem evoluído positiva e prosperamente, contribuindo decisivamente à construção
deste enorme país que os acolheu. Dir-nos-ia um outro
nosso grande poeta de nomes e personalidades múltiplas, Fernando Pessoa: É hora! É hora, repetimos nós,
de criar novas formas de organização das nossas instituições comunitárias, de acordo com a emergência de
novas organizações; é hora de mostrarmos capacidade
de participação, intervenção e integração na sociedade
a que todos pertencemos. Com efeito, para que uma comunidade cresça e se desenvolva, impõe-se que se torne
mais forte, mais plural, mais complexa e mais coesa.
Para tanto é hora de definir uma liderança forte, já que
um fraco Rei, faz fraca a forte gente.
É pois com muita honra e imenso prazer que me dirijo
a vós, para apelar ao engenho e arte na construção do
futuro da nossa comunidade com antigas e novas instituições que saibam procurar formas de organização de
qualidade, competência e profissionalismo, ao serviço
do sucesso. Para que não se diga que são para mandados, mais que para mandar, os Portugueses.
As várias comunidades de portugueses, pelo mundo
repartidas, que representam um terço dos portugueses,

4 806 353 milhões, que transportaram consigo a língua
e a cultura, para além da pobreza, da revolta e dos brandos costumes, mas também o gosto pela aventura e o
sentido empreendedor. Vivem em França, na Alemanha,
na África do Sul, no Canadá, na Austrália, no Brasil, nos
Estados Unidos, Luxemburgo, etc..
As Comunidades Portuguesas, que por todos os cantos
do mundo, vão falando a sua língua, difundindo a sua
cultura, lembrando a sua História, espelham as marcas
culturais que os portugueses deixaram e continuam a
deixar, nos vários mundos que deram – e continuam a
dar - ao mundo. Ontem como hoje, nos vários pontos
do planeta continuam os portugueses a partilhar a construção de outras nações e assim se vão da lei da morte

libertando.
Terminamos sem que possamos prever, nem esse é o
fim desta pequena comunicação, em que medida é que
as algumas (ainda poucas) iniciativas de intervenção
política, associativa e cultural das nossas comunidades
poderão vir a dar frutos, num não muito distante futuro,
esse porto sempre por achar de que nos falou Fernando
Pessoa, com a mesma voz enrouquecida de Camões por
cantar a gente surda e endurecida.
Cesse de vez esse triste fado de austera, apagada e vil
tristeza interpretado monocordicamente pelos Velhos do
Restelo para quem qualquer grande esperança é grande
engano. Cesse tudo o que a Musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta.
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Festas do Espírito Santo de Anjou

Sempre brilhantes, apesar de alguma chuva
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

Fotos de António Vallacorba e José Rodrigues

mau tempo que se fez sentir durante
o fim-de-semana de 31 de Maio e 1
de Junho, quase que ia estragando o desfile do cortejo das coroas, no domingo,
relativamente a este mui popular “Império” do Centro Comunitário do Espírito
Santo de Montreal Este e Anjou (CCES-

O

MEA) e que ano após ano louva de maneira espectacular a terceira pessoa da
Santíssima Trindade.
Foram mordomos Carlos Tavares e a esposa, Maria da Luz, e Rainha da Festa, a
filha Zyana Tavares.
A ministra da Emigração do Quebeque, Yolande James; Pablo Rodrigues,
deputado do Partido Liberal do Canadá
por Honoré-Mercier; Luis Miranda, presidente da Junta de Freguesia de Anjou,
e Louise Harel, deputada “pequista” por

Hochelaga-Maisonneuve, constituíram
algumas das altas individualidades que se
incorporaram no vistoso e longo cortejo
das coroas, organizado por Eduino Moniz, e acompanhado pelas Filarmónicas
Portuguesa de Montreal e Filarmónica do
Divino Espírito Santo de Laval.
Tendo saído da sede deste Centro rumo

à Igreja de Notre-Dame-d’Anjou, fê-lo
sob as inclemências do tempo, o qual, no
entanto, acabou por permitir que chegasse intacto ao referido templo, mas infelizmente não assim quando acabou a missa,
em que foi a coroar os meninos David e
Gabriel, netos dos mordomos.
Essa celebração eucarística, relativamente participada, foi acompanhada pelo
Coral do S. Santo Cristo dos Milagres,
sob a direcção de Filomena Amorim, e
celebrada pelos padres João Paulo, desta
paróquia, Gérard Laflamme e José Maria
Cardoso, coadjuvados pelo diácono António Ramos.
O mais exuberante “banquete” das refeições da partilha, voltou a manifestarse no sábado, aquando da distribuição da
carne guisada, pão, vinho, sumos e massa
sovada, e, no domingo, dia maior, com
as tradicionais sopas do Espírito Santo e

cozido, confeccionados por Maria Moniz
e a sua equipa de senhoras e cavalheiros; “hot dogs”, vinho, sumos e massa
sovada, de excelente qualidade e grande
abundância.

Foi simplesmente contagiante ver as
acções do Espírito Santo na melhor das
expressões, com milhares de pessoas comungando da mesma refeição, devoção

CADERNO ESPECIAL
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Festas do Espírito Santo de Anjou

Sempre brilhantes, apesar de alguma chuva
e irmanados no que de melhor há nos
nossos princípios cristãos, os quais, lenta
mas seguramente, vão sendo transmitidos a uma sociedade que vai perdendo os
seus...
Seguramente, não há gente como a gente. Pelo menos enquanto existirmos. E,
quando tudo se acabar, algo que mais que

Um concerto, aliás, face a face com a
Filarmónica do Divino Espírito Santo
de Laval, dirigida por Gilberto Pavão, e
que muito enobreceu esta agradável tarde
festiva.

Simplesmente espectacular, todo o panorama que se desfrutava das bancadas...
de toda essa música, dos milhares de nós,
de todo o ambiente, da fartura das sopas,
do clima amistoso e bem-querente e da
paz envolvente!
Até os anjos deverão ter certamente
cantado também!
Este Centro – lembramos – é dirigido
por Liberal Miranda, presidente; João
Sanches, vice-presidente; Carlos PintoVaz, tesoureiro; Rita Silva de Matos,
secretária; e Monique Joachim, Filomena Costa-Miranda, Francisco Pimentel,
Amandio Miranda e Miguel Vilela, todos
directores.
Parabéns aos mordomos, à Direcção do
CCESMEA e a todas as pessoas que tão
generosamente contribuíram para mais
uma memorável edição destes populares
festejos.

o nosso nome perdurará, na medida em
que esse mero grão que está a ser semeado, acabará sempre por germinar...em
quem quer que sobreviver, seja em que
povo for!
Dos artistas que vimos actuar, merecem destaque o conjunto “Xpressions”,
Sylvie Pimentel e Mário Marinho, que
muito contribuíram para os concorridos
bailes, assim como uma palavra assaz especial para Susie Oliveira, que se distinguiu grandemente ao interpretar a canção
“The Power of Love”, durante o concerto
da Filarmónica Portuguesa de Montreal,
dirigida por Victor Barreira.
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10 de Junho de 2008
1 Euro = Cad 1.620860
FARMÁCIAS

2020 Rua University, suite 2425

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

www.secomunidades.pt

FARMÁCIA RITA NACCACHE

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

urgÊnCias
E sErViços pÚbliCos

FUNERAIS

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

www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

assoCiaçÕEs E ClubEs
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.CampinosdoRibatejo 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

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
4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

DISCO MÓBIL
DISCO Móbil Entre Nós
Marinho
Depois das 19h

514.875.4800 dia
514.324.7415 noite

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

SOLMAR

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

111 St-Paul E.

PADARIAS

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

PADARIA LAJEUNESSE

7129 Boul. St-Michel

533 Gounod

514.272.0362

JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

514.288.2082

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
HELIO

514.886.7001
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

CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

514.861.4562

REVESTIMENTOS
514.725.2626

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA

PSICÓLOGOS
RESTAURANTES

Consulado geral
de portugal em Montreal

tel.: 514.499.0359

OURIVESARIAS

RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour,
Laval, Qc.
514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

514.844.4588

CanTinHo Da Poesia

portugal
Ó Meu Portugal pequenino
Hoje longe em terras de além
Eu quero ouvir o teu hino
E saudar a Pátria Mãe
Quero lembrar o teu chão sagrado
Onde nasceram as minhas raízes
Que muito me deixaram honrado
De ser filho, do mais lindo dos países
Gostaria que cada português
Fosse digno, de assim se chamar
Que sentisse orgulho e honradez
Do teu nome, ao mundo divulgar
Da aventura fui herdeiro
Dos grandes lobos do mar
Por isso vivo no estrangeiro
Para o teu nome proclamar
Aquele que de ti nunca saiu
Não te pode adular
Porque outros mundos não viu
Para te poder comparar.

514.985.2411

Me. ÉLIZABETH DA SILVA

José da Conceição

1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.
450.663.3743

oFErTa dE EMprEgo

A joEM contabilistas é uma empresa vocacionada para a prestação integrada de serviços de contabilidade, fiscalidade e gestão de empresas. Desenvolvemos a nossa actividade nas áreas das
pequenas e médias empresas. procuramos os melhores colaboradores para os seguintes postos
permanentes de trabalho:

assistente administrativa(o)

A função consiste em:
Acessoria à direcção; Atendimento a clientes; Serviço telefónico; Tratamento de correspondência; Emissão de facturas; Pagamento de salários; Estruturação e organização de arquivo; Expediente geral de
escritório.
requisitos da função:
12º Ano de escolaridade; Formação em administração ou em secretariado, opção contabilidade; Alto
nível de profissionalismo; Boa capacidade de comunicação verbal e escrita, Francês e Inglês, funcional
em Português; Bons conhecimentos em informática, em especial com o software Word, Excel e Simple
Comptable; Boa capacidade de resolução de problemas; Elevado sentido de responsabilidade e dinamismo; Forte capacidade de organização e autonomia.
temos para oferecer:
Disponibilidade imediata. Trabalho numa área aliciante; Remuneração de acordo com formação e experiência comprovadas, Boas condições de trabalho; Integração numa empresa sólida e em crescimento,
composta por uma equipa jovem e dinâmica.

Contabilista / Técnico(a) de contas

A função consiste em:
- Elaboração de balancetes anuais com apuramento e demonstração de resultados de acordo com as
normas legais e os princípios contabilísticos geralmente aceites adaptando a sua correcta aplicação
à situação concreta das entidades e ou empresas em causa, tendo em conta as suas dimensões e
actividades.
- Assistência fiscal e elaboração de relatórios fiscais obrigatórios;
- Envolvimento e apoio à tomada de decisão no dia a dia das empresas, ao nível da gestão económica,
financeira e de recursos;
- Com base na informação contabilística, processar e desenvolver o controle de gestão ao nível do produto ou do serviço, identificando os pontos fortes e os pontos fracos de cada área de negócios dentro
da empresa.
requisitos da função:
Procuramos um(a) profissional dinâmico(a), autónomo(a), responsável e organizado(a);
Formação ao nível do bacharelato ou frequência Universitária na área de Contabilidade;
Alto nível de profissionalismo; Boa capacidade de comunicação verbal e escrita, Francês e Inglês;
Bons conhecimentos em informática, em especial com o software Word, Excel e Simple Comptable;
Boa capacidade de resolução de problemas; Elevado sentido de responsabilidade e dinamismo; Forte
capacidade de organização e autonomia.
temos para oferecer:
Disponibilidade imediata. Trabalho numa área aliciante; Remuneração de acordo com formação e
experiência comprovadas. Boas condições de trabalho; Integração numa empresa sólida e em crescimento, composta por uma equipa jovem e dinâmica.

Enviar resposta acompanhada do Curriculum Vitae para
JoEM Contabilistas através do telefax (514) 842-1252 ou
por email: e.linhares@joem.ca
Telefone (514) 842-2443

†

Maria Mendes
1910 – 2008

Faleceu em Montreal, no dia 8 de Junho de 2008,
com 97 anos de idade, Maria Mendes, natural de
São Miguel, Açores, viúva de Manuel Miranda.
Deixa na dor os seus filhos Joseph (Odalia), Joana
(Francisco), Esmeralda (José), Filomena (Manuel),
Alda e Olga (Michel); seus netos e bisnetos, 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
O funeral decorreu ontem, terça-feira 10 de Junho de 2008, na Igreja
Santa Cruz, seguindo o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério Près du
Fleuve, onde foi a sepultar.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

fernanda pinheiro ponte
1932 – 2008

Faleceu no Hotel Dieu de Montreal, no dia 6 de
Junho de 2008, com 75 anos de idade, Fernanda
Pinheiro Ponte, natural da Angola, esposa de
Carlos Ponte.
Deixa na dor o seu esposo, seus filhos e seus
cônjuges respectivos, seus netos, cunhados (as),
sobrinhos (as), assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred dallaire | MEMoriA
4231, boul. st-laurent, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
O velório realiza-se hoje, quarta-feira 11 de Junho de 2008, das 9h às
12h30, seguindo-se o funeral, às 13h, na Igreja St-Enfant Jesus, situada
no 5039 St-Dominique, em Montreal.
A família vem por este meio agradecer, de maneira especial, toda a
equipa do Hospital Hotel Dieu de Montreal para os cuidados que lhe foram
dados, assim como 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.

†

Maria Cidália Lamega Fernandes
1929 – 2008

Faleceu em Montreal, no dia 9 de Junho de
2008, com 78 anos de idade, Maria Cidália
Lamega Fernandes, natural de Cedofeita,
Porto, Portugal, esposa de Alberto Correia
Lopes.
Deixa na dor o seu esposo, seu filho, sua
filha, nora e genro, irmã e irmãos, netos e
bisnetos, cunhados e cunhandas assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
salon funéraire rideau
4275, boul. des sources, dollard-des-ormeaux
514-685-3344
O velório realiza-se sexta-feira, 13 de Junho de 2008, das 14h às 17h e
das 19h às 22h. O funeral terá lugar sábado, 14 de Junho, pelas 11h, na
capela do complexo funerário.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia
em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 15 de Junho, pelo
meio-dia, 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.
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CLASSIFICADOS
$ 9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

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 insuﬁciente, o anúncio será cortado para reﬂectir 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 procura instalador de “pavé-uni”, com
um mínimo de 5 anos de experiência. Também procuramos jornaleiro
com 3 anos de experiência. Salário
conforme qualificações. Muitas regalias. 514-325-7729
Homem com experiência geral de
construção de imóveis, para trabalhos ligeiros e reparações gerais.
Pessoa dinâmica. Tempo inteiro.
Bom salário 514-355-7171
Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em
Laval. Salário conforme experiência.
$18/hora e mais. 450-963-3462
Senhora que fale francês e inglês,
para servir ao balcão.
contactar jean (joão)
514-842-3558
Paysagistes Jardin de l’Étoile procura homem, com ou sem experiência,
em “pavé-uni”, muros e pedra. Rivesud de Montreal. Bom salário.
carlos (514) 231-7583
Empregados para instalação de
corrimãos e escadas de alumínio,
com experiência. Bom salário.
giuseppe 514-881-1866

EMprEgos

EMprEgos

Ébéniste

Compagnie d’ameublements de magasin, située à Ville
St-Laurent, est à la recherche d’un/une ébéniste détenant
une solide expérience pour la fabrication de meubles
commerciaux.
Expérience requise: 5 ans d’expérience et plus. Lecture
de plans d’atelier est essentielle. Français, parlé et écrit essentiel. Anglais, parlé - atout.
faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de
richard au 514-331-0667
Store fixtures company, located in ville St-Laurent, is
searching for a cabinet maker for the fabrication of
commercial display units.
Professional degree in cabinetry: 5 years experience.
Comprehension of plans is essential. French, spoken and
written - essential. English, spoken - asset.
please forward your resumé to richard 514-331-0667

Cozinheiro/a para restaurante
português. 514-240-3912

Padeiro ou ajudante padeiro, a tempo inteiro.
contactar Victor ou patrícia.
514-272-0362

Empregados para trabalhar em armazém. Para preparar encomendas
(buscar ao inventário, embalar e enviar). 514-838-1226

Procuramos ajudante de cozinha,
lava-loiça e empregados de mesa.
514-355-5555 ou
enviar cV por fax 514-355-5570
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

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

Date de début: Immédiat ( temps plein - permanent )
Taux horaire: À discuter
Mibilité: Non

Empregada para trabalhar ao balcão.
Semana ou fim-de-semana. Tempo
parcial ou inteiro. Padaria Coimbra.
514-844-0223
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IDENTIFICAÇÃO

NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

Todos os classiﬁcados 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.

EMprEgos

CosTura

EnConTros

Paisagista com experiência – mínimo de 5 anos –, para instalação de
“Uni-stone”, “pave-uni” e mais.
contactar Mike 514-825-8820

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

Rapaz luso-canadiano com excelentes referências e boas intenções,
procura rapariga nestas condições,
entre 24 e 30 anos.
summerboy1978@hotmail.com

arrEnda-sE
AlBufEirA, AlgArVE-fÉriAs
Aluga-se apartamento 3 1/2, todo
equipado, a 20 minutos da praia.
514-995-1444 ou 514-244-1310
portugAl
Aluga-se casa ou apartamento na
Praia do Bonsucesso na zona de Óbidos/Caldas da Rainha. 514-351-2998
3 ½ em St-Michel. Bom preço. Em
bom estado. 514-384-1025

VidEnTE
linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais. resolve os seus problemas sem voodoo.

rosa
514 278.3956

OPERADORES DE
MÁQUINA DE COSTURA
Precisamos de costureiros com experiência
de máquinas de costura industriais.
Turno de tarde: 16h à meia-noite.
Salário: $9.50 a $20.00 por hora.
Candidatar-se das 8h às 14h no:
Airbase Services Inc.,
8465 Devonshire Road,
Town Of Mount Royal, Qc
rEnoVaçÕEs
contact – ciment enr.
renovações – cimento
pintura – cerâmica
Especialidade: casas de banho
garantia escrita e Avaliação gratuita
carlos catarino
514.569.2516
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Vanessa Sousa atacou, Marcelo Neves encantou
e Tony Carreira conquistou
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

exta-feira 30 de Maio foi um
dia muito especial. Durante
a noite, tive o prazer de ver os
meus amigos Eddy Sousa e José
Carlos Froias num restaurante da
comunidade, que me convenceram acompanhar o grupo para a
sua caminhada rumo a Toronto, na
madrugada seguinte. E foi um grupo formidável. Todos
foram muito simpáticos durante a linda viagem.
Vanessa Sousa atacou
Muitos já a conhecem, mas nunca a viram cantar numa
sala como aquela e com equipamento profissional daquela envergadura. Desde criança, Vanessa sempre
trabalhou muito forte para chegar a este ponto; muitos
ensaios, muitos pequenos espectáculos e, de vez em
quando, dores de cabeça. Poucos artistas da nossa comunidade podem dizer que
deram início ao espectáculo
de um dos maiores artistas
de Portugal e nessa noite, Vanessa Sousa atacou este sonho, entrando no círculo dos
artistas comunitários de alta
gama. Mesmo se a Vanessa
tem um repertório pequeno,
ela conseguiu o que muitos
não puderam, uma aclamação
por toda a sala, quando ela
cantou a “Canção do Mar”, de
Dulce Pontes. Todos os artistas vieram felicitá-la pela
sua digressão, até mesmo Tony Carreira congratulou-a.
Posso dizer que ela atacou muito bem Toronto com a
sua voz.
Marcelo Neves encantou
Não conhecia esta artista, e estava pouco interessado em ouvi-lo cantar, mas quando ele começou o seu
“show”, fez-me parar para ouvir cada canção. Encantou-me porque nunca tinha ouvido artista como ele. O
seu dinamismo e as suas bailarinas foram realmente um
encanto. Esperemos que ele venha a Montreal para vos
encantar.
Depois de mais de 10 anos de carreira no Brasil, Mar-

S

celo Neves veio para o Canadá a convite da sua família,
com os principais objectivos de mostrar a sua música e
conhecer outra cultura. E logo Marcelo começou a fazer alguns “shows”, acompanhado de músicos locais.
As pessoas foram conhecendo o talento e a versatilidade do cantor, que se tornou conhecido nas comunidades
portuguesa e brasileira. Em Setembro de 2005, foi o
lançamento do seu primeiro CD solo. O sucesso de vendas em pouco tempo e muitos espectáculos garantiram
a Marcelo Neves o “Disco de Ouro” com o grande hit

“O Bicho Vai Pegar”. E o bicho pegou! O chão tremeu!
E agora “Tá Bombando”! Essa é a receita que Marcelo
Neves aposta e trás no seu novo trabalho. “Bailão do
Marcelo Neves” é o título do novo CD (o terceiro) que
já está no mercado e promete levar muita alegria e muita
dança.
Tony Carreira conquistou
Ainda bem que fiquei com o espectáculo de Tony Carreira gravado na minha memória. Tony Carreira foi sempre um dos meus cantores favoritos. Músicas como “Ai
Destino, Ai Destino”, “A Minha Guitarra”, “Adeus”,
“Até Um Dia” são canções que conquistam as grandes
plateias e marcaram-me para sempre.
Tony Carreira, nascido em Armadouro, na região de
Pampilhosa da Serra, é um cantor português muito popular entre as comunidades portuguesas imigrantes em
França. Participou no Prémio Nacional de Música, em
1988, na Figueira da Foz, com a canção “Uma noite a
teu lado”, que acabou por ser uma das 8 seleccionadas

para o Festival da Canção da RTP desse ano, entre 1000
participantes. Assinou o seu primeiro contrato discográfico em 1990, com a Discossette, por 3 anos. O seu primeiro disco foi gravado em 1991, com o título “É Verão
em Portugal”. Celebrou 15 anos de carreira em 2003,
com um concerto de grande dimensão no Pavilhão
Atlântico, em Lisboa. O concerto foi gravado em CD
e DVD, com o nome “Tony Carreira ao vivo no Pavilhão Atlântico”,
e tornou-se quádrupla platina. Em
2008, veio a Toronto para conquistar os nossos corações. Parabéns a
Mikael Carreira, filho de Tony, que
depois de uma intervenção tão curta, deixou as senhoras muito tristes.
Mas prometeu voltar a Toronto em
Setembro.
A Hollywood Productions, sedeada em Toronto, vai organizar mais
espectáculos sensacionais e prometeu mais uma série
deles para um futuro breve, com destaque para Mikael
Carreira, Roberto Leal, Os Fevers, e muitos mais. Um
obrigado especial aos organizadores desta deslocação a
Toronto, para assistirmos a um espectáculo de sonho!
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o 10 de Junho e a comunidade
CARTA A MEUS FILHOS...

Manuel Carvalho

jornal@avozdeportugal.com

ais um 10 de Junho. Tempo
de honrar a Comunidade.
Honra às escolas de língua portuguesa. Honra às associações
culturais e recreativas. Honra às
instituições religiosas. Honra às
instituições financeiras. Honra
aos orgãos de comunicação social. Honra aos grupos folclóricos. Honra às filarmónicas. Honra aos nossos estabelecimento de restauração.
Honra às gentes anónimas e humildes que, com mãos
calejadas, construíram, pedra a pedra, a Comunidade
que somos.

M

Como escreveu Manuel Alegre:
“Com mãos se rasga o mar. Com mãos se lavra.
Não são de pedras estas casas mas
de mãos. E estão no fruto e na palavra
as mãos que são o canto e são as armas.”
Não obstante um percurso tantas vezes atribulado, com as suas querelas
e reconciliações, as suas grandezas
e misérias, as suas arrogâncias e
humildades, os seus triunfos e fracassos, as suas alegrias e dores, a
Comunidade tem sabido, ao longo
dos anos, traçar um rumo guiado
pelo bom senso e preservar a nossa
língua e os nossos valores.
Preservar a língua portuguesa como
instrumento de comunicação da nossa cul-

tura e de expressão das nossas emoções mais profundas, componente fundamental da nossa sobrevivência
enquanto grupo com uma identidade própria. Preservar
os valores seculares mais arreigados que nos definem
e identificam como portugueses e lusodescendentes,
quase sempre entrelaçados com uma espiritualidade
profunda que tem a sua expressão mais significativa e
relevante em manifestações de religiosidade popular
como as festas do Santo Cristo e do Espírito Santo.
Jorge de Sena, destacado escritor português, que viveu grande parte da sua vida na Califórnia, onde faleceu em 1978, escreveu frequentemente sobre estes

temas, numa preocupação constante com o futuro dos
filhos.
A propósito da língua escreveu um texto de grande
amargura que é uma lição exemplar para todos nós:
“Ouço os meus filhos a falar inglês entre eles. Não
os mais pequenos só mas os maiores também e conversando com os mais pequenos. Não nasceram cá, todos
cresceram tendo nos ouvido português. Mas em inglês
conversam, não apenas serão americanos: dissolveram-se, dissolvem-se num mar que não é deles.
Venham falar-me dos mistérios da poesia, das tradições de uma linguagem, de uma raça, daquilo que se
não diz com menos que a experiência de um povo e de
uma língua. Bestas.
As línguas, que duram séculos e mesmo sobrevivem
esquecidas noutras, morrem todos os dias na gaguez
daqueles que as herdaram: e são tão imortais que meia
dúzia de anos as suprime da boca dissolvida
ao peso de outra raça, outra cultura.
Tão metafísicas, tão intraduzíveis, que
se derretem assim, não nos altos céus,
mas na caca quotidiana de outras”.
Desiludido com o materialismo
galopante da sociedade americana, escreveu aos filhos uma carta
de grande humanismo,onde, num
grito do fundo da alma, realça a
importância da herança que nos
coube e que urge transmitir aos vindouros “em memória do sangue que
nos corre nas veias”:

Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso.
É possível, porque tudo é possível, que ele seja
aquele que eu desejo para vós. Um simples mundo,
onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém
de nada haver que não seja simples e natural.
Um mundo em que tudo seja permitido,
conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer,
o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros
por vós.
E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto
o que vos interesse para viver. Tudo é possível,
ainda quando lutemos, como devemos lutar,
por quanto nos pareça a liberdade e a justiça,
ou mais que qualquer delas uma fiel
dedicação à honra de estar vivo.
(...)
Acreditai que nenhum mundo, que nada nem
ninguém
vale mais que uma vida ou a alegria de té-1a.
É isto o que mais importa - essa alegria.
Acreditai que a dignidade em que hão-de falar-vos tanto
não é senão essa alegria que vem
de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez alguém
está menos vivo ou sofre ou morre
para que um só de vós resista um pouco mais
à morte que é de todos e virá.
Que tudo isto sabereis serenamente,
sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição,
e sobretudo sem desapego ou indiferença,
ardentemente espero. Tanto sangue,
tanta dor, tanta angústia, um dia
- mesmo que o tédio de um mundo feliz vos persiga não hão-de ser em vão. Confesso que
multas vezes, pensando no horror de tantos séculos
de opressão e crueldade, hesito por momentos
e uma amargura me submerge inconsolável.
(...)
E por isso, o mesmo mundo que criemos
nos cumpre tê-lo com cuidado, como coisa
que não é nossa, que nos é cedida
para a guardarmos respeitosamente
em memória do sangue que nos corre nas veias,
da nossa carne que foi outra, do amor que
outros não amaram porque lho roubaram.
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robert Kubica vence corrida maluca em Montreal
Helder Dias
hdias@avozdeportugal.com

oi com enorme
alegria
que assistimos no
passado sábado
à inauguração da
nova sala de imprensa e, ao mesmo tempo, o novo
“Padock”. Estas impressionantes modificações foram possíveis graças ao apoio
dos Governos do Canadá e do Québec,
bem como da Cidade de Montreal. Um
total de cerca de 5.5 milhões de dólares
investidos num projecto que nos garante que a Fórmula 1 estará para bem mais
uns anos implantada neste maravilhoso

F

da Fórmula 1, os quais dispõem a partir
de agora de umas instalações ultra-modernas, oferecendo-lhes mais espaço e
conforto.

deste maravilhoso mundo do desporto
automóvel (cerca de 6.000), muitas puderam levar como recordação excelentes
fotografias e, porque não, um autografo
do seu piloto favorito. Ao falarmos do
circuito Gilles Villeneuve, lembramos os
nossos leitores que este foi inaugurado
em 1978, comemoram trinta anos de existência, tem como comprimento cerca de
4.361 km, e são precisas 70 voltas para se
obter a bonita distância de 305.270 km,
para se conhecer um vencedor. O ano
transacto foi o Inglês Lewis Hamilthon,
da Mclaren, o primeiro piloto a cruzar a
linha de partida–chegada, estreando-se
aqui em Montreal a vencer corridas. “Se
puder repetir o mesmo que o ano passado
seria verdadeiramente impecável, pois
foi aqui que alcancei uma das mais im-

Sexta-feira a hora da verdade começa a
aproximar-se… Engenheiros, mecânicos
e pilotos dão as mãos para poderem encontrar a melhor estratégia no que respeita às adaptações para o fim-de-semana.
A temperatura na ordem dos 18 graus,
com chuva, complica um pouco a situação. Entretanto, encontrámos Fernando
Alonso, Renault, sorridente, muito optimista, o qual depois de nos falar do que
inicialmente seria a sua preparação para
este Grande Prémio, não deixou de nos
dizer que, efectivamente, os travões e os
pneumáticos teriam uma importância vital para a corrida. Perguntámos-lhe se o
R28 tem respondido às suas exigências
e o piloto espanhol não hesitou em nos
dizer “Esperamos para ver em Montreal,
Magny-Cours e Sylverstone, caso con-

portantes vitórias da minha vida”, dizianos Lewis Hamilton.

trário, começaremos a trabalhar no mo-

Hélder Dias (e), Guy Laliberté, fundador do Cirque du Soleil (d)

Lewis Hamilton e Hélder Dias

circuito Gilles Villeneuve. A nova sala
de imprensa poderá receber 350 jornalistas da imprensa nacional e internacional,
bem como os 1000 membros das equipas

Como de costume, a nossa semana começou bem cedo e numa atmosfera efervescente, ao observar que neste circuito,
e no meio de tantos milhares de espectadores, estavam bem patentes muitos
portugueses. As nossas cores das quinas
também faziam parte e o tema de conversação, além da corrida, era efectivamente
o Euro.
Na quinta-feira, dia de portas abertas,
dia de festa para os verdadeiros amantes

Continuação na página 20
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Robert Kubica vence corrida maluca em Montreal

Continuação da página 19

nolugar de 2009”.
Vendo os fracos resultados de David Coulthard, RedBull, nesta época os rumores no “padock” indicam que o
Escocês poderá efectivamente rumar à Nascar em 2009.
Lembramos que Coulthard, após seis corridas, ainda
não conseguiu levar a melhor sobre o seu companheiro
de equipa, Mark Webber. Irregularíssimo também desde
o começo do campeonato está Kimi Raikkonen, Ferrari,
o qual, segundo apuramos de Luis Vasconcelos, surgem
agora notícias relativas à indecisão do piloto finlandês
de prosseguir a sua carreira na Ferrari após o final do

seu contrato, em 2009. Quanto a
Robert Kubica, BMW, o miraculoso do ano passado, que acabámos há momentos de entrevistar, começou por nos dizer que
“Montreal ainda é uma das minhas pistas favoritas e como é
do conhecimento geral, foi aqui
que o ano passado tive um grande acidente. Mas são coisas do passado. Fiz uma óptima
corrida em Mónaco e, claro, agora espero poder repetir
ou fazer melhor aqui em Montreal”. Falámos sobre o
tratamento clínico que recebeu o ano passado no hospital em Montreal, e Kubica não deixou de agradecer a todos os enfermeiros, médicos, etc., dizendo-nos “Todos
foram impecáveis comigo”.
Entretanto, terminava a primeira fase dos treinos e Filipe Massa, Ferrari, com 1m17.553s e uma melhor volta,
na ordem dos 202.437Km/h, era o piloto mais rápido. A
pista, que no momento oferecia um piso completamente
molhado em certos sectores, provocou enormes despistes, o que à priori, fez o contentamento destas centenas
de espectadores presentes. Robert Kubica, BMW, foi o
segundo e H.Kovalainen, da McLaren, terceiro. Na se-

gunda parte de treinos, Lewis Hamilthon “soltou o coelhinho” e no final da sessão bateu Robert Kubica por
apenas 0.271 seg. Kimi Raikkonen, Ferrari, foi o terceiro, à frente do segundo McLaren do seu compatriota
H.Kovalainen. Filipe Massa, rápido no primeiro sete,
não conseguiu melhor que uma quinta posição, ele que
rodou todo o tempo com um problema electrónico no
seu Ferrari. Muitas, mas mesmo muitas, foram as saídas
de pista, entre as quais a de Fernando Alonso, Renault,
que nos confiou ter sido “uma pequena distracção na entrada da linha de curva”. O Brasileiro Nelsinho Piquet
continua com problemas no seu Renault, admitindo tratar-se efectivamente dos travões.
Sábado, com uma temperatura na pista na ordem dos
43 graus e 27 no ambiente, deram-se início às classificativas para a melhor posição na linha de partida e, para
não fugir à regra, foi a Ferrari e Kimi Raikkonen que

dominaram este Q1, se bem que a McLaren e L. Hamilton não largaram a segunda posição. O Q2 começou
impecavelmente para Hamilton, embora sob uma forte
pressão vinda dos homens da Ferrari e de um Kubica que
ameaçou até à última volta. Segundo Kubica, a pista deteriorava-se com o calor abrasivo a cada volta e dificultava muito a pilotagem. Mas os últimos segundos deste
Q3 desaparecem como
fumo e Lewis Hamilton,
com uma volta canhão,
arrancou brilhantemente, em Montreal, no circuito Gilles Villeneuve,
a “pole”. Em excelente
posição, terminou Fernando Alonso,Renault,
ao alcançar um super
quarto lugar na partida,
não se podendo dizer o
mesmo do seu companheiro de equipa, Nelsinho Piquet, que mais
uma vez voltou a desiludir. Entre os dez primeiros, assinalamos o bom
desempenho de Nico Rosberg (5º) e de Barrichello, que
levou o Honda ao Q3 e conseguiu a 9ª posição. Mark
Webber foi 10º e nem participou na derradeira fase da
qualificação devido a um despiste no final do Q2 que
danificou o seu Red Bull. Sebastian Bourdais seria então penalizado em cinco posições, como manda a lei
da FIA, o que o retrocederia ao último lugar, depois de
ter mudado a caixa de câmbio do seu monolugar. Eis
agora a reacção de vários pilotos sobre o estado lastimoso da pista. “A qualidade da pista é um grande problema. Prometem sempre que serão resolvidos os problemas, mas nada se faz.” Kimi Räikkönen (Ferrari).”O
piso está em um estado lamentável. No ano passado já
tínhamos visto pedaços da pista. Este ano está ainda
pior” Nick Heidfeld (BMW-Sauber). “Se domingo não
surgir um remédio, a corrida será muito difícil”, Felipe
Massa (Ferrari), visivelmente frustrado com o estado
da pista, assim como Sebastien Bourdais, que garantiu
que nunca viu nada em tão mau estado na sua vida.”Foi
uma sessão complicada porque a pista estava com muitas falhas em algumas curvas. Se continuar assim, vai

ser uma corrida difícil. É fácil cometer erros”, Robert
Kubica (BMW Sauber). “Vamos ‘fazer’ motocross no
Canadá! Não sei como a organização vai lidar com este
caso, mas será igual para todos. Não é realista andar de
Fórmula 1, pois é preferível passar pela relva”, Mark
Webber (Red Bull).
Domingo, um ambiente febril fazia-se sentir desde as
primeiras horas do dia... Este estava também excitante,
pois a temperatura rodava os 30 graus. A “casa” anunciava desde já lotação esgotada. Milhares de pessoas
oriundas dos quatro pontos do globo marcaram a sua
presença neste famoso circuito Gilles Villeneuve. Robert Kubica, da BMW Sauber, conseguiu a sua primeira
vitória na Fórmula 1, após uma corrida cheia de incidentes. O polaco dominou a corrida após a primeira entrada do carro de segurança, quando Adrian Sutil parou
na pista e Lewis Hamilton acertou a traseira da Ferrari
de Kimi Raikkonen na saída dos “boxes”, forçando o
abandono de ambos. Lewis Hamilton já pediu desculpas a Kimi Raikkonen pelo seu erro durante o GP. O
finlandês, lado a lado com Robert Kubica, aguardava o
sinal verde para sair dos “boxes”. O piloto da McLaren
não se apercebeu a tempo do sinal vermelho, acabando
por embater no monolugar italiano: “Não foi uma boa
travagem”, recorda Hamilton. “Eu vi dois pilotos no fim
do ‘pitlane’ e de repente travaram. Ainda vi o sinal vermelho, mas quando tentei parar já era tarde demais”.
“É muito diferente se batemos numa parede e ficamos
aborrecidos, mas aqui a situação é outra. Pedi desculpas
ao Raikkonen, mas este tipo de coisas acontece. Preferia
que nenhum dos dois tivesse que abandonar, estávamos
tão rápidos e eu estava na frente. Fica para a próxima”,
concluiu. Os comissários desportivos estão a investigar
o incidente. Entretanto soubemos que Lewis Hamilthon
e Nico Rosberg (Williams) receberam uma penalização
de 10 lugares na grelha de partida do próximo Grande
Prémio, a disputar em França, no circuito de MagnyCours, no próximo dia 22. O castigo surge na sequência
do incidente protagonizado pelos dois pilotos durante o
GP do Canadá, e que terminou com a vitória de Robert
Kubica. Rosberg também não travou a tempo e embateu
no carro de Hamilton.
A primeira vitória na Fórmula 1, aos 23 anos, parece ter
sido o factor de motivação que faltava a Robert Kubica
para assumir o objectivo mais ambicioso para qualquer
piloto: conquistar o título mundial. “Quando se lidera o
Campeonato do Mundo após sete provas e, à excepção
da Austrália, a pior classificação é um 4.º lugar, acho
que só temos de pensar em agarrar as oportunidades.
Esta classificação no Canadá também significa que
temos um carro capaz de ganhar corridas. Por isso, o
que é que nos falta para discutirmos o título mundial?”,
questionou o piloto polaco da BMW-Sauber, que tem 4
pontos de vantagem em relação ao segundo classificado no Mundial, o britânico Lewis Hamilton (McLaren
Mercedes).
Com estes resultados, Robert Kubica ascende ao comando do Mundial de Pilotos, com 42 pontos, na frente
de Lewis Hamilton, 38. Felipe Massa é terceiro, com 38,
na frente de Kimi Raikkonen, agora quarto, com 35.
No Mundial de construtores, a Ferrari permanece na
liderança, com 73 pontos, mas a BMW subiu para o segundo posto, com 70.
Próximo encontro a
22 de Julho, para o
Grande Prémio da
França em MagnyCours.
Classificação final
deste G.P. do Canadá: 1. Kubica, BMW
Sauber; 2. Heidfeld, BMW Sauber
3. Coulthard, Red
Bull-Renault; 4. Glock, Toyota; 5. Massa,
Ferrari.
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Portugal entra a ganhar

ortugal entrou da melhor maneira possível, vencendo a Turquia por 2-0, o que lhe permite ocupar o
primeiro lugar do Grupo A, com o mesmo número de
pontos do que a República Checa, mas em vantagem
por ter mais um golo marcado.
Boa atitude competitiva, concentração defensiva e um
forte espírito colectivo foram os ingredientes da vitória. Basta ver que não foram as estrelas da companhia a
fazer os golos, antes sim um defesa, Pepe, e um médio
defensivo, Raul Meireles.
O resultado foi construído
durante o segundo tempo.
Depois de realizar uma excelente primeira parte, Deco
passou a merecer mais atenção por parte dos médios
contrários. Foi então a vez
de entrar em campo a velocidade de Cristiano Ronaldo. O extremo de Portugal
até nem esteve num dos
seus melhores dias, mas a
sua velocidade e criatividade foram suficientes para
abrir espaços. Como aconteceu aos 62 minutos, quando
Pepe subiu no terreno, combinou com Nuno Gomes e,
à saída de Demirel, fez o tento inaugural. Pouco depois,
Ronaldo serviu Nuno Gomes e este cabeceou à trave. Já
antes havia acertado no poste, o avançado do Benfica,
que, apesar de ser infeliz, fez um belo jogo.
Em vantagem, Scolari começou a pensar mais no resultado e optou por povoar mais o meio-campo. Primeiro
tirou Nuno Gomes para apostar na velocidade de Nani.
Depois, tirou Simão e fez entrar Raul Meireles. Portu-

P

gal recuou muito, Deco parecia sem fôlego e a Turquia
aproveitou para se chegar à área portuguesa. E, por duas
vezes, quase fazia o golo. Valeu a falta de pontaria de
Asik e Tuncay…
Quando já se jogava o tempo de descontos, e Fernando
Meira já entrara para o lugar de Deco, Raul Meireles
deu a estocada final, após a mais brilhante jogada colectiva e Portugal.
Ao intervalo já merecia
Portugal chegou ao intervalo do jogo empatado a zero
com a Turquia, mas podia e merecia já estar a vencer.
Uma bola ao poste, um golo (bem) anulado e uma ou
duas oportunidades desperdiçadas mostram que a equipa de Scolari foi, até esta altura, a única a mostrar vontade de vencer a partida, frente a uma equipa turca mais
preocupada em tapar os caminhos para a sua baliza e
aproveitar eventuais erros do adversário.
Portugal entrou melhor no jogo. Com Cristiano Ronaldo no flanco direito, era por lá que Portugal tentava chegar à área contrária, tentando aproveitar a velocidade do
craque do Manchester e de Bosingwa. Deco pautava o
jogo, surgindo mais solto do que João Moutinho, mais
preocupado em ajudar Petit a combater o forte meiocampo adversário.
Depois de um primeiro ímpeto, Portugal baixou o rit-

mo e a Turquia equilibrou, sem nunca, porém, criar perigo significativo para a baliza de Ricardo.
Aos 17 minutos, Portugal reentra no jogo. Na se-

quência de um canto, Pepe faz golo, mas a equipa de
arbitragem chefiada pelo alemão Herber Fandel, anulou, e bem, porque o brasileiro estava em fora-de-jogo.
Este lance levou a equipa a acreditar e Deco começa a
mandar nas operações, bem auxiliado por Petit e João

Moutinho. Ronaldo é que
não mostrava estar nos seus
dias. Alguns bons apontamentos, mas falhava sempre na hora do remate. Até
que, na conversão de um livre, só uma defesa do outro
mundo de Demirel levou a
bola a embater no poste. A
cinco minutos do intervalo, foi a vêz de Moutinho,
isolado por Deco, permitir
a intervenção de um defesa,
falhando o golo, aos 40 minutos de jogo.

Euro 2008

“Garantimos 50 por
cento dos pontos
para o acesso”

Portugal entrou com o pé direito no Europeu e já leva
uma vantagem que deixa Luiz Felipe Scolari animado
quanto às probabilidades de seguir em frente. Os
três pontos conquistados à Turquia oferecem ao
seleccionador nacional a percentagem ideal para
encarar o próximo compromisso, hoje, a partir do
meio-dia, hora de Montreal, frente à República
Checa, com uma perspectiva positiva, com a mesma
com que ficou da qualidade exibicional da equipa no
jogo de abertura.
“É uma vitória importantíssima. Antes, tínhamos só
30 por cento de possibilidades, agora temos 50. Isto
porque, com seis pontos, qualquer equipa classificase para a fase seguinte, conseguimos três, ou seja
50 por cento dos pontos está garantido”, comentou
Scolari, alimentando a confiança na “boa exibição”
de Portugal. “Jogámos muito bem, apresentámos boa
qualidade técnica e esplendor físico”.
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Moutinho apontado
ao Chelsea

m dia depois de se ter estreado numa fase final de um
Campeonato Europeu, com uma exibição forte e personalizada, no momento defensivo e nas transições ofensivas (assistiu Raul Meireles no lance do segundo golo, após
recepção primorosa a passe de Ronaldo), João Moutinho
entra nas cogitações de alguma imprensa inglesa como
potencial reforço do Chelsea. O cenário traçado pelo diário “The People” começa por apontar Luiz Felipe Scolari
como primeira escolha dos “blues” para suceder a Avram
Grant no comando técnico da equipa. Na sequência desse
pressuposto, o jornal inglês avança com a possibilidade
de “Felipão” ser determinante nas contratações de Ricardo Quaresma e... João Moutinho (que é apresentado, de
resto, como parte integrante da lista de potenciais reforços
do Chelsea desde o tempo de... Mourinho). É certo que o
período do defesa é propenso aos mais diversos exercícios
especulativos e alguns até podem vir a confirmarem-se
certos, mas fica o registo da atenção despertada pelo 28 do
Sporting (10 de Portugal) por essa Europa fora...

U

NOTÍCIAS DESPORTIVAS

Onze jogos, sete derrotas e…casa cheia!
Kevin Antunes

jornal@avozdeportugal.com

Foto de Edgar Silveira

ão estes os números que o
Impact de Montreal apresenta após os seus dez primeiros
jogos da temporada, o que não
os impede de encher as bancadas
do novo estádio Saputo. No passado dia 27 de Maio, o Impact
acolheu pela primeira vez um jogo de qualificação para
a Liga do Campeões Norte Americanos. Este mini torneio entre Vancouver, Toronto e Montreal apurará uma
equipa para a Liga dos Campeões da CONCACAF.
Com treze mil espectadores muito ansiosos por ver o
primeiro jogo de uma possível grande rivalidade (caso
o Impact consiga entrar na MLS), entre o Impact de
Montreal FC e o FC Toronto, a equipa de ex-treinador
Nick DeSantis entrou excelentemente no jogo e foi a
sua nova contratação a estar em destaque. O pequeno

nhar muitas bolas, mas acabou por ser a velha raposa
do FC Toronto a fazer a diferença numa bola parada.
Laurent Robert, internacional gaulês, que já passou pelo
PSG, Newcastle e recentemente pelo Benfica, entre outros, cruzou uma bola perfeita para o cabeceamento do
defesa central Marco Velez, que acabava por selar o resultado final em uma bola a zero. A vitória deu os primeiros três pontos – pouco merecidos – ao FC Toronto.
Laurent Robert comentou no final do jogo na zona mista
que “ O Toronto não jogou como é costume e fez o pior
jogo da temporada”, não se esquecendo de mandar um
forte abraço a todos os benfiquistas que diz ter adorado
na sua curta passagem pelo Benfica, pelo forte apoio
que lhe demonstraram. Robert admitiu ao nosso jornal
que teve pena de sair de Portugal: “Saí de Portugal porque surgiu-me uma oportunidade no campeonato espanhol, mas depois de não ter tido sucesso lá, tive pena de

número “nove”, vindo de sete temporadas em Itália,
Rocco Placentino, era a figura dos minutos iniciais da
partida; Placentino aparecia sempre nos lances com
velocidade e batalhava muito, criando várias oportunidades claras de golo mas sempre sem êxito. Placentino
ainda foi derrubado ao limite da grande área do Toronto
no fim da primeira parte, mas o árbitro da partida não
considerou suficiente para marcar falta. O primeiro tempo ficou empatado a zero com uma bela contribuição
das claques dos dois clubes, dando um belo ambiente
de futebol ao estádio. De salientar que António Ribeiro
começou a partida no banco, mas entrou aos 23 minutos
para o lugar do lesionado Leonardo Di Lorenzo.
No segundo tempo, as coisas mudaram pouco, mesmo
com uma expulsão por acumulação de amarelos ao defesa central do Impact, Stefano Pesoli, aos 53 minutos.
O Impact continuava bem com o seu meio campo a ga-

não ter ficado no Benfica. Tivemos grandes momentos
naquela temporada, indo até aos quartos de final da liga
dos Campeões, contra o Bracelona. Hoje, estou aqui no
Toronto porque aceitei um convite do meu antigo treinador no Newcastle, que é agora o meu treinador aqui,
e estou feliz na mesma”. Estas foram as palavras de um
Laurent Robert muito humilde e um pouco tímido.
Fica então para a história o primeiro jogo da “Nutrilite
Canadian Championship” que irá qualificar o vencedor
para a Liga dos Campeões. O Impact soma assim mais
uma derrota.
Ontem, terça-feira, o treinador do Impact, Nick DeSantis, foi substituído por JOHN LIMNIATIS, e foram
nomeados três adjuntos: Andrea Di Pietrantonio, Marc
Dos Santos e Youssef Dahha, já treinador dos guardaredes da equipa.
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NOTÍCIAS DESPORTIVAS
breVes
futsAl
O Benfica venceu o Sporting, por 6-4, em Loures, no
primeiro jogo das meias-finais do “play-off” do campeonato nacional de futsal.
VolEiBol
A selecção masculina italiana de voleibol assegurou
a última vaga para os Jogos
Olímpicos de Pequim, ao
vencer o torneio pré-olímpico em Tóquio, no Japão.

izmailov fica em alvalade
médio russo Marat Izmailov vai
ficar no Sporting por mais quatro
épocas. Para garantir a permanência do
atleta, o clube de Alvalade pagou 4,5 milhões de euros ao Lokomotiv de Moscovo e accionou, assim, a cláusula de opção
que tinha sido estabelecida logo no acordo de empréstimo, e que expirava a 15
de Junho.

O

nAtAção
O bicampeão olímpico
japonês Kosuke Kitajima
estabeleceu um novo recorde mundial dos 200
metros bruços, ao nadar a
distância em 2m07,51s, em
Tóquio, no Japão. Kitajima
tirou quase um segundo à
marca de Brendan Hansen.
VAnEssA fAlhA rEVAlidAção do título
MundiAl
Vanessa Fernandes esteve
em dia não no Canadá. A
triatleta portuguesa, que
partiu para Vancouver com
o objectivo de revalidar o
título nos Mundiais, terminou a prova no décimo lugar. A britânica Helen Tucker sagrou-se campeã do
mundo. A competição, que
se realizou sob temperaturas a rondar os dez graus,
não começou de feição
para Vanessa. A portuguesa terminou a prova de
natação na sétima posição,
mas pior ainda foi o resultado na corrida de bicicleta,
um 36º lugar. Na corrida,
foi impossível recuperar o
tempo perdido.
Andebol feminino
portugAl ApurA-sE
pArA o EuropEu
Portugal vai participar pela
primeira vez num Europeu
de andebol feminino, depois
de a selecção nacional ter
vencido a Polónia por 3524, em Vila Nova de Gaia.
Para estar na prova que se
realiza em Dezembro na
Macedónia, as portuguesas
precisavam de ultrapassar
a desvantagem de nove
golos registada na Polónia.

Entre o Sporting e Izmailov já estava
tudo acordado. Faltava apenas que entre
os dois clubes se concretizasse o negócio, agora consumado. Na última época,
Izmailov realizou 45 jogos com a camisola do Sporting (nas várias competições
em que a equipa participou) e apontou
sete golos, quatro dos quais na Liga.
Apresentação com PSV
O Sporting vai apresentar
o plantel profissional para a
próxima época no dia 2 de
Agosto, frente aos holandeses do PSV Eindhoven.
A hora a que se vai realizar
o encontro no Estádio José
Alvalade será anunciada em
breve, avança o clube no site
oficial.
Marcelão demite-se
O central brasileiro Marcelão desvinculou- se do
Boavista. O jogador rescindiu unilateralmente com os
axadrezados e justificou que
queria dar um novo rumo à
carreira. Com uma proposta
da liga grega em vista, o futuro de Marcelão deve definir-se nos próximos dias. O
brasileiro tinha o passe penhorado por uma dívida do
Boavista ao BPN. Por isso é
provável que o banco proceda a nova penhora de outro
bem do Boavista.

nadal ganha o “tetra”
em roland garros

afael Nadal voltou a escrever o seu nome na história do torneio Roland Garros, ao levantar pela
quarta vez consecutiva o troféu da segunda prova do
Grand Slam. Naquela que foi a sua terceira final em Paris frente ao número um do mundo, o suíço Roger Federer, Nadal justificou em absoluto o estatuto de rei da
terra batida. Depois das vitórias conseguidas nos duelos
de 2005 e 2007, o espanhol bateu Federer pelos surpreendentes parciais de 6-1, 6-3 e 6-0. Com este triunfo em
Roland Garros, Nadal ultrapassa os títulos conseguidos
em Paris por Gustavo Kuerten, Mats Wilander e Ivan
Lendl e torna-se no segundo tenista da história do tor-

R

sporting
O defesa-central Daniel
Carriço vai começar a nova
época nos leões. A notícia
foi dada ao jogador de 19
anos pelo director-desportivo do clube, Pedro Barbosa.
Carriço, formado no Sporting, esteve no Olhanense e
ao AEL imassol, de Chipre,
na época passada.
BEnficA
O uruguaio Rodríguez pode
estar perto de assinar um
novo contrato com o Benfica. “As negociações estão
em curso e penso que estamos perto do acordo, até
porque o jogador quer ficar
no Benfica. Quanto tempo?
Quatro ou cinco anos”, explicou o empresário de atleta, Daniel Delgado, à Rádio
Renascença.

neio a vencer quatro vezes, feito só antes conseguido
pelo tenista sueco Björn Borg.
Nadal precisou de apenas meia hora para fechar o primeiro set. O espanhol continuou o seu perfeito jogo de
paciência enquanto Federer demonstrava alguma precipitação no court. E, depois de um segundo set em que o
suíço ainda tentou, em vão, equilibrar o encontro, Nadal
fechou o encontro com um set demolidor.
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bétis avançará
por Caneira

pesar do ingresso de Marco Caneira no Sporting
estar acertado – o Valência a receberá entre um a
1,5 milhão de euros –, tendo, inclusive, já efectuado testes médicos, e chegado a acordo para assinar pelo Sporting por quatro épocas, consta em Espanha que o agente
FIFA do atleta, Paulo Barbosa, vai viajar nos próximos
dias para Valência com o intuito de dar conta de uma
proposta formal do Bétis de Sevilha.

A

suspensão do FC porto
da liga dos Campeões
arino Faccioli, director-geral do Lyon e representante do clube francês na direcção da Associação
Europeia de Clubes (ECA), confirmou que aquele organismo enviou há dias um comunicado à UEFA a pedir
que a suspensão do FC Porto da Liga dos Campeões
não fosse levada em frente. “De facto, enviámos uma
carta à UEFA manifestando o nosso apoio ao FC Porto
e pedindo que a suspensão não fosse levada a efeito,
uma vez que o caso ainda se encontra a ser apreciado ao
nível interno, em Portugal, e não deveria, por isso, ter
passado ainda para as instâncias europeias”, explicou
Faccioli.

M

insistência em sno

vander Sno, médio do Celtic, de 21 anos, continua a
ser apontado ao Dragão. O jornal escocês “Sunday
Mail” insistia domingo nessa hipótese, avançando mesmo
com uma suposta oferta de 1,5 milhões de euros pelo internacional Sub-21 holandês. Sno tem mais dois anos de contrato com o Celtic e, apesar de não ter conseguido impor-se
na equipa de Glasgow, garantiu algum destaque com as
internacionalizações pela Holanda, ao ponto de estar bem
cotado para garantir uma vaga nos convocados para os Jogos Olímpicos de Pequim. Sno é um médio defensivo.

E
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