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Boca do Inferno

Caos é sempre
que um
camionista
quiser
Ricardo Araújo Pereira

T

alvez um dos sinais mais importantes para perceber o nosso tempo (isto supondo, claro, que é possível
perceber o nosso tempo) seja o facto
de o Oráculo de Delfos ter perdido
toda a sua popularidade para o Oráculo de Bellini. A diferença essencial
entre os dois é que o segundo leva 75
euros à hora. De resto, o primeiro recomendava «Conhece-te a ti mesmo»,
o que, pelo menos no meu caso, constitui um péssimo conselho.
Conheço-me apenas de vista, e já
é bom. Um conhecimento profundo
obrigaria a uma convivência mais intensa, e eu não me dou com gente desta. Sei apenas que dificilmente mereço
fazer parte daquilo a que se chama
Humanidade. Enquanto grupo, percorremos um longo caminho, desde
o macaco até àquilo que somos hoje,
mas eu não há maneira de o esconder
continuo inquietantemente próximo
do macaco.
A Humanidade foi à Lua, é certo,
mas eu não sei como. Às vezes tenho
dificuldade em ir à Brandoa sem parar
para pedir indicações. Parece que fizemos a fusão do átomo, mas eu, pessoalmente, nem sei reconhecer um átomo
se o vir na rua, quanto mais fundi-lo.
Em contraponto, descasco maravilhosamente amendoins. Sou competente
a catar piolhos. Aprecio uma banana
de vez em quando. Não me digam que
não continuo mais próximo do macaContinuação na Página 2

O

acordo entre Governo e taxistas foi
assinado a semana passada. As tarifas de táxi deverão aumentar 5,8% em
Julho. Essa é uma das medidas conseguidas pelo sector, que esteve reunido com
a secretária de Estado dos Transportes,
Ana Paula Vitorino. Além dos aumentos que, segundo afirmou Carlos Ramos,
presidente da Federação Portuguesa do
Táxi (FTP), não ultrapassarão os 5,8 por
cento — tal como nos transportes pesados —, os taxistas contam ainda com a
majoração do IRC em 120 por cento e o
congelamento em 2009 do Imposto sobre
Produtos Petrolíferos para o sector, num
acordo que foi assinado a semana passada entre o Governo e as duas organizações de taxistas.
“É uma solução intermédia, que por
agora satisfaz as pretensões dos taxistas”,
disse Carlos Ramos, que garante que “não
Continuação na Página 2

“El Niño” dE ouro

epois de uma caminhada perfeita até à final do Euro
2008, a Espanha sucedeu domingo à Grécia como
campeã do Velho Continente. Em Viena, na Áustria, “La
Roja” bateu a Alemanha por 1-0 e fez a festa. O avançado
Fernando Torres foi o herói do jogo, ao apontar o único
golo do encontro, ainda na primeira parte.
É a segunda vez que a Espanha conquista o troféu. A primeira foi em 1964, precisamente em território espanhol.
Depois de um início prometedor dos alemães, que entraram em campo com o objectivo de assumir desde logo as
despesas do jogo, a Espanha subiu no terreno e acabou
por marcar aos 33 minutos. Fernando Torres, que instantes
antes já tinha rematado de cabeça ao poste, mostrou todas
Continuação na Página 23
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aGenda coMUnITÁrIa
enSaIo no ParqUe de PorTUGal

A Filarmónica Portuguesa de Montreal deseja informar que no próximo
domingo 6 de Julho, vai fazer um ensaio no parque de Portugal às 11h00.
Em caso de chuva, estão todos convidados a assistir na sede da FPM.

MInI Bazar
A Igreja St-Vincent Ferrier organiza um mini-bazar durante todo o mês
de Julho às terças e quartas-feiras das 14h às 18h no 8150 Drolet em
Montreal. para informações: 514 383-0345.

PenSaMenTo da SeMana
o cansaço físico, mesmo que suportado forçosamente,
não prejudica o corpo, enquanto o conhecimento imposto à força não pode permanecer na alma por muito
tempo.
Platão

efeMÉrIdeS - 2 de JUlho
1776. O Congresso Continental americano, reunido em Filadélfia, aprova
uma resolução, (em discussão desde 7 de Junho desse ano), em que se
declara que as colónias britânicas da América do Norte se declaram estados independentes.
1778. Morte de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Filósofo do iluminismo, nascido em Genebra, escreveu O Contrato Social.
1788. O Congresso proclama que a Constituição dos Estados Unidos da
América foi ratificada pelos nove estados necessários. É a primeira constituição escrita do mundo.
1820. Revolução liberal em Nápoles. É prometida uma Constituição, com
base na constituição espanhola de Cádis, aprovada em 1812.
1823. As Cortes Legislativas suspendem os seus trabalhos, no seguimento do golpe militar dirigido pelo infante D. Miguel, conhecido por «Vila
Francada».
1876. Aprovada em Espanha uma nova Constituição de cariz parlamentar.
Estará em vigor até 1923.
1900. Voo experimental do primeiro dirigível, construído pelo Conde Von
Zeppelin, em Berlim na Alemanha.

Boca do Inferno

Caos é sempre que um camionista quiser

Continuação da página 1

co do que do homem moderno.
A minha sorte é que o mundo não é do homem moderno. O mundo, percebemo-lo esta semana, está nas mãos
dos camionistas.
A mesma sociedade que coloca uma sonda em Marte
paralisa se os camionistas se chateiam.
A era da tecnologia, da Internet, dos arranha-céus e da
conquista do espaço não pode nada contra os profissionais da camionagem.
A Humanidade descobriu vacinas para quase todas as
doenças, mas os camionistas conduzem veículos que
são mesmo muito pesados. A Humanidade inventa máquinas, constrói pontes e escreve poesia, mas os camio-

nistas atiram pedras e aquilo aleija. A Humanidade não
tem hipótese nenhuma contra os camionistas.
Parece claro que o homem mais poderoso de Portugal não é José Sócrates, nem Belmiro de Azevedo, nem
Manuel Luís Goucha (embora eu não seja daqueles que
negligenciam o poder do programa Você na TV). O homem mais poderoso de Portugal é o Cajó, que conduz
um Scania de 12 rodados.
Se ele convencer os amigos a não trabalharem durante
15 dias, acaba a comida, a água e a gasolina. A nossa
civilização está a uma semana de distância do estado de
sítio. Se o Cajó acordar maldisposto, isto descamba.

Táxis aumentam tarifas em Julho

Continuação da página 1

haverá alterações da bandeirada”. O aumento definido
incidirá “sobre o valor do quilómetro e do tempo”.
O conjunto de medidas prevê também o reembolso do
Imposto Automóvel (IA) na aquisição de táxis movidos

a gás propano e GPL. “Em estudo” está ainda a dedução
total e automática do IVA na aquisição de táxis. De fora
das medidas de compensação da subida dos combustíveis fica o gasóleo profissional.

os infelizes
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

O

leitor já tentou imaginar o que se passa no interior dum hospital psiquiátrico? Não é, certamente,
um ambiente onde se passam momentos felizes; para a
maioria dos residentes daquele espaço, estão ali porque
a vida, para eles, deixou de fazer sentido.
Tomemos o caso do paciente, Walter, homem de 36
anos de idade, que é admitido por motivo de querer-se
suicidar (porque não aguentava mais a tristeza e a angústia em que vivia), dizia ele.
Ao chegar à enfermaria, e vendo-se rodeado por outros
pacientes, alguns em pior estado mental do que o seu,
porque nem todos os doentes, ali internados, com problemas de desequilíbrio mental e com ideias de suicídio,
têm o mesmo problema ou foram ali hospitalizados pela
mesma razão, Walter sentiu que tinha deixado o purgatório e acabado de entrar no inferno.
Desde paranóicos esquizofrénicos, psicopatas, psicóticos, os que manifestam ilusões de grandeza, os que acreditam em partilhar as mesmas ilusões - “folie à deux”,
e os deprimidos e melancólicos isolados a um canto da
enfermaria e, claro, todo o tipo de desordens mentais e
comportamentos bizarros, o suficiente para enlouquecer
quem ainda está em controlo das faculdades mentais.
Ao encarar o comportamento desvairado e cenas de
loucura dos outros doentes, Walter virou-se para o en-
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fermeiro e num gesto repentino exigiu que lhe dessem
alta imediatamente: “Se insistem em me guardar aqui,
então é que eu vou perder o juízo. Isto não é um ambiente propício para uma pessoa poder recuperar de uma depressão”, argumentou Walter.
O enfermeiro lá o convenceu a ficar depois de lhe explicar que alguns dos pacientes, porque não procuraram
ajuda atempadamente, chegaram àquele estado deplorável e que o mesmo lhe poderá acontecer a ele se recusar
tratar-se.
Neste “Funny farm” como alguns lhe chamam, uns estão ali porque foi essa a sentença do Juiz; outros porque
a droga conduziu-os às ruas da amargura; outros porque
simplesmente necessitam de ajuda psicológica; outros
porque perderam entes queridos, negócios falhados ou
porque a vida trocou-lhes as voltas.
Mas existem ainda aqueles que são admitidos porque
não têm um lar, ou uma família, ou um amigo que lhes
dê a mão.
Há as casas da sopa, mas essas também, para além de
estarem quase sempre cheias, não toleram o comportamento de alguns destes infelizes.
Ora são estes infelizes que dão as boas-vindas ao novo
paciente. Na sala de convívio é rodeado pelos mais desordeiros, os ditos “trouble makers”, aqueles que quando
se lhes nega um cigarro ou o privilégio de ir à cantina,
são logo capazes de partir cadeiras, vidros das janelas
ou até a própria televisão.
Walter ofereceu cigarros a todos e acalmou aqueles
que o fitavam.
Após a sua chegada à enfermaria foi visto pelo psiquiatra
que lhe fez a pergunta de rotina: “Mr. Walter, o que é
que o traz aqui”?
“Senhor Dr., a minha vida acabou. A mulher deixoume, e com ela levou também o meu filho - a única razão
para eu continuar a viver. E nem sequer tenho o direito
de o visitar. A vida, para mim, deixou de fazer sentido”,
desabafou Walter.
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Breves
Governo alerta
para burla na net
O Governo alertou para eventuais burlas que estão a ser
feitas por e-mails provenientes
da Costa do Marfim e aconselha os portugueses a evitarem
trocas de correio electrónico se
forem contactados para comprar bens naquele país. Na página electrónica da Secretaria
de Estado das Comunidades,
o Governo recomenda um “especial cuidado com os contactos via e-mail procedentes da
Costa do Marfim, propondo a
cidadãos nacionais a aquisição de casas, terrenos, carros
e outros bens”.
Consumo excessivo
de álcool em Portugal
O consumo excessivo de álcool em Portugal “é um problema muito grave que deve
ser combatido”, disse a ministra da Saúde, Ana Jorge, em
Coimbra. Para tal, é necessário o envolvimento de produtores e empresas que intervêm
na comercialização, continuou. Durante o Fórum Nacional sobre o Álcool, Ana Jorge
acrescentou que o consumo
de vinho e outras bebidas alcoólicas “é muito tolerado do
ponto de vista social”. Nesta
altura do ano, ao comemorarem o fim das actividades escolares, “não é raro” surgirem
crianças de sete, oito ou nove
anos em coma alcoólico. Para
o presidente do Instituto da
Droga e Toxicodependência,
João Goulão, o encontro deve
servir como “ponto de partida
para uma reflexão profunda
sobre as questões do álcool
em Portugal”.
ÁUSTRIA
O julgamento de Joseph Fritzl, o austríaco que manteve
a filha prisioneira durante 24
anos, vai começar até ao fim
do ano, segundo as autoridades austríacas.
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Portugal tem 210
Subsídios para pais
candidatos a astronauta
carenciados em Agosto O
O
s subsídios sociais de maternidade
e paternidade para mães e pais sem
trabalho, em situações de carência económica ou com fraca carreira contributiva começam a ser atribuídos em Agosto,
segundo o decreto-lei do Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social que
foi publicado no “Diário da República”.
O subsídio de maternidade será pago à
mãe no parto de nados-vivos ou mortos,
aborto espontâneo e interrupção voluntária da gravidez e o de paternidade ao pai
em casos de nascimento da criança com
vida. O subsídio social de maternidade
será concedido por períodos máximos de
120 ou 150 dias, acrescidos de 30 dias
por cada filho em caso de nascimento de
gémeos. Em caso de aborto espontâneo
ou interrupção voluntária da gravidez o
período de concessão varia entre 14 e 30
dias, conforme a incapacidade para o trabalho determinada pelo médico. As mães
terão ainda direito a subsídios por risco
clínico e outros específicos da actividade
que exercem, que serão pagos pelo período necessário à prevenção do risco para

a grávida ou para a criança. O diploma
prevê também o pagamento de prestações aos candidatos à adopção de menores de 15 anos por um período máximo
de 100 dias. O montante do subsídio de
maternidade corresponde a 80 por cento
de um trinta avos do valor indexante dos
apoios sociais (IAS), que para 2008 foi
fixado em 407 euros, quando a mulher
estiver de licença de maternidade por um
período máximo de 120 dias. Se a mulher optar por uma licença de 150 dias,
a percentagem a pagar reduz para os 64
por cento.

concurso de recrutamento de astronautas realizado recentemente pela Agência Espacial Europeia
(ESA) nos 17 países membros recebeu 210 candidaturas
de portugueses, 28 das quais apresentadas por mulheres, disse ontem fonte ligada à organização. A ESA recebeu entre 19 de Maio e 18 de Junho um total de 8 413

candidaturas (16 por cento das quais de mulheres), que
estão agora a ser submetidas a um exigente processo
de selecção. Além dos 210 portugueses (2,5 por cento), candidataram-se por Portugal dez residentes com
outra nacionalidade, sendo que os países com maior número de inscritos são a França (22,1%) e a Alemanha
(21,4%), seguidos por Itália(11%), Reino Unido (9,8%)
e Espanha (9,4%). Apenas cerca de um milhar deverá
no entanto passar o crivo inicial e chegar aos patamares
seguintes, até ser escolhido na fase final um pequeno
grupo de quatro astronautas cujos nomes serão conhecidos no início de 2009.
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Sanjoaninas/2008 envolvidas num “abraço de prata”
Sónia Bettencourt
jornal@avozdeportugal.com

ngra num Abraço de Prata – 25 Anos
de Património Mundial, é o lema
das festas Sanjoaninas 2008, que se realizaram de 20 a 29 de Junho. Juntamse a esta comemoração outras cidades
portuguesas que são património mundial
como, Évora, Guimarães, Porto e Sintra,
que durante dez dias de festa tiveram
oportunidade de difundir a sua condição
histórica e cultural.
Segundo a presidente das Sanjoaninas,
Lara Braga, o Abraço de Prata, que traduz

A

a comemoração do património mundial e
que intitula as festas, tem «duplo significado», sendo que se trata de um «abraço
de acolhimento a outras cidades património mundial e um abraço de festa».
Já o presidente da Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo referiu a oportunidade das festas para «valorizar e difundir
a nossa condição de Património da Humanidade», apostando na alegria e no

convívio.
Em termos de números, José Pedro Cardoso adiantou que as festas Sanjoaninas
2008 contam com um orçamento global
no valor de 400 mil euros.
O cartaz, da autoria de Humberta Augusto, foi apresentado com o séquito real,
numa cerimónia que teve lugar sábado, à
noite, numa unidade hoteleira angrense.
Represas e Palma no cartaz musical
Os músicos portugueses Luís Represas
e Jorge Palma e a banda Clã, que fizeram a apresentação do seu novo trabalho
em Angra do Heroísmo, foram os nomes
que actuaram no palco das Sanjoaninas
2008.
Na apresentação do cartaz musical, o
responsável pelo departamento dos espectáculos referiu que «os grupos locais
foram a grande aposta deste ano».
Paulo Borba adiantou outras actuações

como dos Anjos, banda constituída pelos
irmãos Nelson e Sérgio, que trouxeram
a Angra um espectáculo inovador, e o
grupo Xaile, um novo projecto marcado
pela diferença e pela fusão de estilos musicais, composto por três cantoras e instrumentistas.
A presença internacional no palco das
Sanjoaninas 2008 ficou a cargo de Lisa
Dolby, uma cantora norte-americana em
ascensão no panorama musical mundial.
De acordo com o responsável pelo de-

res, que no local e devidamente programado colaboraram na sua aprendizagem»
junto das crianças e dos adultos.
Desporto e História unidos
As actividades de exercício físico foram
a grande aposta das Sanjoaninas 2008, no
âmbito das já habituais modalidades que
vão desde o futebol ao triatlo, passando
pela dança, canoagem, torneio de golfe,
ténis de mesa, judo, carros de ladeira, voleibol de praia e trial.
Neste sentido estiveram envolvidas diversas associações desportivas com o objectivo de desenvolver estas modalidades
por intermédio de demonstrações, torneios ou eventos, explicou Isabel Mendes, do departamento do desporto.
Os destaques da programação desportiva, segundo Isabel Mendes, trouxeram a
novidade da realização do primeiro concurso de caça submarina, na baía de Angra, de um evento Fitness e de um rally
de perícia citadina.
Para além disso realizou-se a segunda
edição do Angra Down Garden, da Parada do Desporto e o evento pais e filhos,
que consiste num conjunto de jogos tradicionais e radicais, em que as crianças
participantes devem compreender entre
os 3 e os 13 anos de idade.
Na apresentação do cartaz desportivo
das Sanjoaninas 2008, a responsável salientou ainda a realização de três circuitos que tiveram lugar no quartel, junto

de adrenalina desportiva com história e
cultura».
Séquito Real
Este ano Maria Pereira, como rainha
das festas Sanjoaninas 2008, teve a responsabilidade de representar a beleza e
a juventude da cidade de Angra do Heroísmo.
A jovem, nascida em 1984, natural de

Angra do Heroísmo, revelou que «foi
uma grande surpresa» a escolha para
rainha dos festejos. Maria Pereira acrescentou que «precisou de algumas horas
para pensar devido ao impacto que lhe
causou o convite». A família e os amigos
ficaram «tão felizes e honrados» quanto
ela. A residir longe dos Açores há cinco

partamento dos espectáculos. «outros
artistas se juntar a estes na programação
musical das Sanjoaninas 2008».

Sabores das cidades Património Mundial
Naturalmente dado ao tema das Sanjoaninas 2008 tiveram destaque na parte
gastronómica os sabores e os prazeres da
cozinha das cidades Património Mundial
envolvidas nas festas.
Paulo Rocha avançou a presença de
vários restaurantes oriundos de Évora e
da Galiza, abrangendo Lugo e Santiago
de Compostela, duas cidades igualmente
Património da Humanidade.
O responsável pela gastronomia das
Sanjoaninas 2008 acrescentou a actuação
de «danças galegas para animação junto
aos restaurantes», localizados na cidade
de Angra do Heroísmo.
No que toca à etnografia estão previstos
a realizou-se um desfile de todas as freguesias do concelho de Angra, onde cada
uma apresentou dentro do campo etnográfico o que de melhor a identifica, e a
prática de jogos tradicionais dedicados às
crianças.
O responsável pelo departamento etnográfico referiu que nos jogos tradicionais,
como o bilro, a malha, o berlinde, o pau,
a macaca, apresentaram «alguns monito-

ao Relvão, divididos entre radical (rapel,
slide e teleférico), histórico e muralhas,
que pretenderam «promover um misto

anos, Maria Pereira confessou não viver
as festas Sanjoaninas desde a altura em
que se mudou para Lisboa, «em busca de
um sonho» no mundo da Moda, e que no
seu regresso fazer parte das festas como
rainha é «muito emocionante».
O séquito real das Sanjoaninas 2008 foi
composto pelo chefe de protocolo, Jácome Peixoto, de 22 anos, e a camareira,
Mónica Seidi, de 23 anos.
As quatro damas foram Tânia Rocha,
de 20 anos; Helena Martins, de 20 anos;
Marina Lima, de 22 anos e Mafalda Botelho, de 20 anos.
Quanto aos pajens foram representados
por Catarina Mendes, Manuel Mendonça, Inês Oliveira e Mateus Nunes.

Sanjoaninas 2008 - De 20 a 29 de Junho
* Angra, Évora, Sintra, Porto e Guimarães *
A «Tribuna Portuguesa»
Venha cá à nossa terra
Cheia d’encanto e beleza
Que do mar até à serra
Nas Festas Sanjoaninas:
Há um mote sempre vivo:
Leva aos nossos emigrantes
Vem o povo para a rua
Saudosos e lá distantes
Canta ao Sol e dança à lua
Belas crónicas taurinas.
Num palco doce festivo.
Vírgulas pontuações
Angra abre o coração
Acentos exclamações
Na noite de São João
Deixo para outra altura:
E deixa-se hipnotizar:
Vai a sextilha torcida
Dez noites e dez manhãs
À solta e destemida
Um quinteto de irmãs
Enfeitada de ternura.
Abraçadas junto ao mar.
Rosa Silva (“Azoriana”)
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Viva o 1 de Julho
Alberto João Jardim

jornal@avozdeportugal.com

O

Povo do arquipélago da
Madeira, nos termos da lei celebra
o Dia da Região
Autónoma. É inequívoco que, até à
Constituição de 1976, o arquipélago esteve
sob regime colonial. Tudo o que de essencial nos dissesse respeito, era decidido fora
do nosso território, ou nos era aqui imposto a mando de Lisboa. Os nossos recursos,
produto do suor do Povo Madeirense, na
sua maior parte, durante mais de quinhentos
anos eram-nos sonegados para os caprichos
do poder político e dos interesses económicos sediados na “capital do Império”.
E ainda há uns energúmenos mentirosos
que se atrevem a acusar os Madeirenses
e Portossantenses de viverem à custa de
Lisboa!... Independentemente da legítima
avaliação que cada um faça às incidências
do golpe militar de 25 de Abril de 1974, a
honestidade intelectual manda reconhecer que, sem “o 25 de Abril”, porventura
o Povo Madeirense não teria conquistado
ESTA Autonomia Política, nas suas virtudes e nas limitações que ainda lhe pesam.
Talvez um inevitável advento posterior de
um regime democrático, noutros moldes,
pudesse permitir também uma descentralização. Mas há que reconhecer que a ameaça
totalitária fascista dos comunistas e a então
Resistência Democrática do Povo Madeirense foram decisivas para o actual modelo. O qual, noutras circunstâncias mais
pacíficas e conhecendo como se conhece a
“classe política de Lisboa”, de certeza seria ainda muito mais limitado. Aí também
que, independentemente das considerações
que a Constituição de 1976 mereça – excelente ao âmbito dos Direitos, Liberdades e
Garantias individuais, mas, no quase resto,
inadequada à realidade portuguesa do século XXI – é necessário fazer-lhe justiça, bem
como a algumas suas posteriores revisões,
quanto à consagração da Autonomia Política, ainda que por enquanto não coincidente
com os Direitos e vontade legítima do Povo
Madeirense. Mas a verdade é que, também
por igual dever de honestidade intelectual e
de rigor jurídico, há que reconhecer os dois
períodos históricos marcantemente diferentes da inserção do arquipélago no todo
nacional – antes da Constituição de 1976,
a qual pela primeira vez, após mais de quinhentos anos coloniais, estabelece uma Autonomia Política para o território, e o depois
76. Precisamente porque a Autonomia Política se traduz em poder legislativo próprio,
em eleição democrática de um Parlamento
da Madeira dotado de tal poder, e em poderes executivos, regional e autárquicos,
igualmente resultantes das opções democráticas da população. O daqui resultante,
todos conhecem. Só os loucos, ou os de
má-fé, ou os ignorantes, ou aqueles que no
uso legítimo da sua liberdade democrática
de opinião continuam a gostar mais de um
modelo integracionista, centralizado, colonialista, é que podem dizer que a Autonomia Política do arquipélago foi nefasta para
os Madeirenses e Portossantenses. Com
os seus muitos méritos e também defeitos
e erros eventualmente cometidos, já que a

obra humana nunca foi, nem será perfeita.
Obviamente que não me cabe, aqui, fazer o
panegírico destes trinta e dois anos de Autonomia Política. Não só nunca somos bons
advogados em causa própria, no sentido da
Objectividade e principalmente em matéria
Política, mas sobretudo porque, mais do
que os participantes na conjuntura, a História é a grande Juíza. Vale para mim, como
para os que concordam e não concordam
comigo. Interessa, sim, o futuro. Tanto
quanto possível, ainda lhe dar alguma contribuição. O percurso autonómico decorreu
sem pôr em causa a Unidade Nacional. Mas
Lisboa nunca reconheceu o mérito de assim
ter sido e que faz com que Portugal não tenha os problemas de cisões potenciais, pretendidas ou anunciadas, como outros vários
países da União Europeia. Pelo contrário,
em Portugal alimenta-se hostilidades injustas e irresponsáveis para com a Autonomia
Política da Madeira. Quem é mandatado
democraticamente pelo Povo, bem como
cada Cidadão, todos temos a obrigação
de não ficar estáticos, conformados, e em
cada momento procurarmos as melhores
soluções para a comunidade. É óbvio que
o mundo, hoje, é muito diferente de 1976.
A globalização é inevitável, há quem tente
o “governo mundial”, formaram-se novos
grandes espaços, afloraram novos Direitos
legítimos para a Pessoa Humana, novas
grandes dificuldades marcam a vida planetária, há países onde “explodiu” a procura
de mais e novos bens. O Estado português,
neste quadro, continua marcado por enormes dificuldades, em parte por culpa própria. Por isso, é legítimo e indiscutível que
têm de ser encontradas novas soluções evolutivas para a própria Autonomia Política
da Madeira. O Estado português tem de assumir a maturidade suficiente para se despartidarizar, facultando, permitindo que, no
quadro internacional presente e sem pôr em
causa a Unidade Nacional, surjam novas
soluções constitucionais para a Autonomia
Política da Madeira, nomeada e imprescindivelmente ao âmbito do nosso Poder
Legislativo. Hoje, no mundo democrático
e civilizado, a Subsidiariedade é palavra de
ordem, o antídoto face à globalização, a garantia da boa convivência no seio de cada
espaço nacional, o processo fundamental
que conduz à eficiência e à melhoria necessária das condições de vida das populações. Na maior parte dos casos, os problemas de separatismo e de revolta a que se
assiste, incluso no seio da União Europeia,
resultam da falta-de-senso dos respectivos
Estados soberanos, dos seus autoritarismos
e caprichos anti-democráticos, das respectivas incompetências e cegueiras políticas.
A Madeira tem de alargar o âmbito da sua
Autonomia Política, nomeadamente no
tocante ao Poder Legislativo. O futuro ao
nosso alcance, passa por aqui. Logo, não
podemos abdicar. Não podemos desistir.
Temos de lutar. O mesmo espírito de luta
que, a partir do 25 de Abril de 1974, nos fez
chegar até aqui. Baixar os braços, contemporizar com a injustiça e com o obscurantismo político, seria a nossa derrota como
Povo.
Por isso, e de olhos postos no futuro, hoje
é momento de gritar: “Viva o 1 de Julho!”.
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UGT-Madeira satisfeita
com novo Código de Trabalho

R

icardo Freitas diz que as medidas
acordadas conseguem um equilíbrio
positivo e satisfazem as principais preocupações da organização. A delegação da
Madeira da União Geral dos Trabalhadores (UGT) considera que o novo Código
de Trabalho representa “uma evolução
positiva” em relação ao anterior, razão
pela qual se diz “satisfeita” com o acordo
alcançado.
Em conferência de imprensa realizada esta tarde, Ricardo Freitas defendeu
que os trabalhadores “ficam claramente

melhor tratados” neste novo Código do
Trabalho, regozijando-se, por outro lado,
com a eliminação de uma disposição relativa ao despedimento por inadaptação
funcional. Do mesmo modo, salienta as
soluções encontradas para “o combate à
precaridade no trabalho”. Ricardo Freitas
refuta ainda a ideia de que a UGT se ‘colou’ ao governo socialista neste processo
e reafirma que o entendimento da estrutura sindical se deve apenas a que “o novo
código é melhor que o anterior”.

À procura de um futuro melhor,
encontraram o desemprego
e precariedade

O

brasileiro Júlio César e a ucraniana
Valentina Kurnytchuk são dois exemplos de vidas que enfrentam os efeitos da
crise económica, que é particularmente
dura para quem não tem em Portugal o
apoio familiar.
Veio para Portugal, para a terra onde nasceram os seus avós, fazer um doutoramento
em Direito e acabou a trabalhar nas obras.
Este poderia ser o resumo de vida de Júlio
César, de 46 anos que deixou São Paulo,
onde vendeu dois apartamentos e um carro,
e veio há quatro anos viver para Portugal,
em busca do sonho europeu, com três filhos e a sua mulher.
Mas o ‘El dourado’ português transformou-se num pesadelo e Júlio César não
consegue legalizar-se, apesar de viver do
outro lado da rua da conservatória do registo civil onde estão as assinaturas dos seus
avós, em Leiria.
“Isto é uma ironia. Os meus avós viveram
aqui e agora eu não consigo estar legal no
mesmo sítio”, desabafou Júlio César.
Quando chegou a Portugal, Júlio César
queria tirar o doutoramento em Direito e
a sua mulher tencionava seguir os estudos
em Química, onde já tem uma licenciatura.
Mas o destino trocou-lhes as voltas e acabaram a trabalhar nas obras e num café.
“Resolvemos investir num futuro melhor
mas tudo saiu furado”. O desânimo de Júlio César tem a sua razão de ser: tinha uma
“vida boa” no Brasil e trocou-a pela “luta
diária” na Europa, até porque a crise não
facilita a vida de ninguém. “As minhas
mãos eram macias. Agora a minha mulher
já as evita porque têm muitos calos”, disse o brasileiro que aprendeu a ser servente
de obras nos poucos trabalhos que teve em
Portugal. Agora, está há poucas semanas
numa obra na cidade de Leiria mas a precariedade é tal que Júlio César só acredita na
segurança do trabalho “dia-a-dia”.
Os documentos para se legalizar estão
em gabinetes de Lisboa há mais de um ano
mas Júlio César não tem resposta positiva
dos organismos oficiais.
“Já bati a todas as portas e nunca sabem
como resolver a minha situação”, afirmou,
confessando o desespero de quem encontrou em Portugal um mundo muito mais
duro do que esperava.
“A gente não está a viver mas a sobreviver”, desabafou Júlio César que agradece
à Caritas Portuguesa e outros organismos
católicos que não olham aos papéis ou aos

documentos para dar apoio.
“Se não fossem eles, eu não tinha nada.
Têm feito muito, ajudam a pagar a renda
e deram já dinheiro para comermos”, explicou Júlio César que não se queixa de
racismo embora afirme que os portugueses
olham os imigrantes de lado.
“Não há racismo, mas há preconceito e
pensam que os brasileiros são todos iguais.
Mas eu vim para Portugal para melhorar a
minha vida e não para roubar, e estou a fazer o trabalho que os portugueses não querem”, sublinhou.
Já Valentina Kurnytchuk vive um cenário
diferente: está legal em Portugal, é mãe recente e desempregada.
O patrão despediu-a há uns meses e ela
agora aguarda nova colocação do Fundo
de Desemprego mas não tem expectativas
para já.

“Tenho a minha menina para cuidar e os
patrões não querem empregadas com filhos”, afirmou a imigrante ucraniana que
veio para Portugal há cinco anos, para
se juntar ao seu marido, que trabalha nas
obras.
E se não fosse o marido, o futuro era ainda mais incerto porque “em Portugal, uma
mulher não sobrevive sozinha” já que os
salários são “mais baixos” em comparação
com os homens. Por isso, muitas imigrantes
de leste optam por regressar aos seus países
em caso de divórcio, reconheceu Valentina
Kurnytchuk, que trabalhava numa fábrica
de peles antes de ter sido dispensada.
Apesar das dificuldades, Valentina Kurnytchuk não quer sair de Portugal, um país
que considera ser também um pouco seu,
pela forma “simpática” como os portugueses a receberam. “Não sei se é pelo sol, mas
aqui a crise aguenta-se melhor”, disse, entre sorrisos, enquanto passeava a bebé, de
poucos meses.
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Acabaram-se os
telemóveis ao volante

esde ontem, 1 de Julho, os automobilistas já não
podem falar com o seu telefone portátil enquanto
conduzem. O seu aparelho deve agora ser munido de
um dispositivo “mãos-livres” se desejar utilizá-lo em

D

movimento. O período de graça acabou, e o “serviço
mãos-livres” tornar-se obrigatório, passando a utilização do seu portátil uma infracção.

Tribunal Federal dá
razão a Jean Chrétien

O

Tribunal Federal do Canadá repreendeu severamente o ex-Comissário John Gomery pela sua dita,
parcialidade, dirigida ao antigo primeiro-ministro Jean
Chrétien e ao seu chefe de gabinete, Jean Pelletier. Num
julgamento importante decidido sexta-feira, o juiz Max
Teitelbaum invalidou as conclusões do relatório de inquérito sobre o escândalo das comandites, que tocam os
dois altos membros do Partido liberal. Este relatório tornado público em Novembro de 2005, atribuía uma parte
de responsabilidade de um programa federal de 250 milhões aos senhores Chrétien e Pelletier.

Montreal quer permitir aos comércios
abrirem mais tempo ao fim-de-semana

A

Cidade de Montreal quer agradar os turistas, permitindo aos comércios da baixa citadina e de parte
do Velho-Montreal de fechar mais tarde, aos sábados e
domingos. Montreal enviou um pedido oficial ao ministério do Desenvolvimento Económico, de modo que altere a lei actual, que obriga as lojas a fecharem às 17:00,
que haja compradores ou não. “Esta medida favoreceria
a actividade económica no centro da cidade e permitiria melhor responder às necessidades dos turistas”,
considera Alan DeSousa, responsável pelo processo na
Câmara. Se dependesse apenas do organismo “Destino
Centro da cidade”, instigador do pedido, a medida entraria em vigor o mais rapidamente possível. Quebeque,

que já rejeitou pedidos similares, feitos, independentemente, por comerciantes, mostrou-se esta vez mais receptiva. “Vamos estudar o processo com muita atenção
no interesse económico evidente da metrópole”, indicou
Manuela Goya, responsável pelas relações públicas do
ministro do Desenvolvimento Económico, Raymond
Bachand, ao diário La Presse.
É a primeira vez que o Ministério recebe tal pedido por
parte de um município. O projecto alimenta as discussões detrás das caixas registadoras há muito tempo, e já
causa a inveja de comerciantes situados fora do perímetro delimitado pela Cidade de Montreal.

Yves Bolduc sucede a Tremblay escolhe
Philippe Couillard
Dauphin e Forcillo
novo ministro da Saúde, Yves Bolduc, entrou em

O

função anunciando a sua intenção de reduzir os
prazos de espera, nomeadamente nas urgências. Algumas horas após a confirmação da retirada da vida política do ex-ministro Philippe Couillard, quarta-feira, o conhecido médico foi, sem surpresa,
ajuramentado nas suas novas funções. O dr. Bolduc também anunciou que será candidato à eleição
parcial que será desencadeada em
Jean-Talon, Quebeque, devido à
partida do dr. Couillard. Após ter
afirmado que agiria primeiramente para melhorar a acessibilidade
aos cuidados e as condições de
trabalho dos empregados da rede,
o médico de 51 anos recusou dar
mais pormenores sobre os seus
objectivos.

O

presidente da Câmara Municipal de Montreal,
Gérald Tremblay, escolheu o presidente da freguesia de Lachine, o advogado Claude Dauphin, para
substituir, a 3 de Julho, Frank Zampino à presidência do
Comité executivo. O conselheiro municipal de SainteMarie-Saint-Jacques, Sammy Forcillo, será responsável
pelas finanças da Cidade. É por conseguinte a opção de
uma “águia com duas cabeças” que Tremblay privilegiou para levar a sua equipa executiva até às próximas
eleições municipais. Advogado de formação, o Sr. Dauphin já era Vice-Presidente do Comité executivo, responsável pela segurança pública e civil e as relações intergovernamentais. Conserva as suas responsabilidades,
às quais acrescentam-se as dos serviços administrativos,
dos negócios corporativos, o capital humano e as sociedades para-municipais. Em contrapartida, o Sr. Dauphin
abandonará o seu posto de presidente da Conferência
regional dos eleitos.
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A importância do “só”
Raul Mesquita

jornal@avozdeportugal.com

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte.
Amor: Dê atenção à sua família. Seja um bom professor,
eduque para que os mais jovens tenham uma profissão,
mas, sobretudo, eduque-os para a vida.
Saúde: Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Elimine gastos supérfluos.
Número da Sorte: 10
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.
Amor: As relações afectivas não estão favorecidas. Quem
sabe proteger-se das emoções negativas aprende a construir
um futuro risonho! Saúde: Faça caminhadas e passeios.
Dinheiro: Possibilidade de um novo emprego.
Número da Sorte: 56
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.
Amor: A família necessita de si. Reúna a sua família com
o propósito de falarem sobre os problemas que vos preocu-

pam.
Saúde: Problemas relacionados com varizes.
Dinheiro: Pode receber dinheiro extra.
Número da Sorte: 37
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Dinamize a sua relação. Nunca perca a esperança
nas pessoas, invista nelas! Saúde: Em boa fase.
Dinheiro: Pode conseguir uma promoção.
Número da Sorte: 39
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante
e Atento.
Amor: Mostre os seus desejos à sua cara-metade. Que a
sua Estrela-Guia brilhe eternamente!
Saúde: Estável.
Dinheiro: Melhore o relacionamento interpessoal.
Número da Sorte: 61
Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Quebre a rotina, use a criatividade. Que o seu olhar
tenha o brilho do sol!
Saúde: Cuide do seu lado espiritual.
Dinheiro: Não se esqueça das contas por pagar.
Número da Sorte: 22
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Visite familiares que já não vê há algum tempo. Que a
luz da sua alma ilumine todos os que você ama!
Saúde: Consulte o oftalmologista.
Dinheiro: Tenha cautela.
Número da Sorte: 39
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Não dê confiança a quem não conhece. Não perca o
contacto com as coisas mais simples da vida.
Saúde: Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais.
Dinheiro: Situação equilibrada.
Número da Sorte: 46
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Não seja orgulhoso. Não se deixe manipular pelos
seus próprios pensamentos!
Saúde: Agasalhe-se bem.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Número da Sorte: 8
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não dê ouvidos a terceiros. A felicidade é de tal forma
importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: Tenha atenção com os ouvidos.
Dinheiro: Pense bem antes de fazer investimentos.
Número da Sorte: 11
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Momentos divertidos em família. Que tudo o que é
belo seja atraído para junto de si!
Saúde: O seu sistema imunitário não anda muito bem.
Dinheiro: Não é um período muito favorável para despesas.
Número da Sorte: 69
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.
Amor: Proteja-se contra intrigas. Seja verdadeiro, a verdade
é eterna e a mentira dura apenas algum tempo.
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.
Número da Sorte: 13
Números da Semana: 5, 25, 33, 49, 51, 64

A

história poderia começar assim: “ Era uma vez um
pequenino “só” que se fez acompanhar de várias
interpretações e quiçá mesmo, de supostas e descabidas
intenções… Mas no fundo posso simplificar o texto, limitando-me ao essencial. Num pequeno relato sobre as
Comemorações do 10 de Junho último, acrescentei em
margem do evento, um comentário sobre a mensagem
de despedida do meu amigo Francisco Salvador, como
Conselheiro Comunitário. Comentário de que ele não
gostou, diga-se já de seguida. E porquê? Apenas porque
juntei um “só” a um enxerto do seu texto que da maneira como está redigido, deixa pensar, — insisto — de que
somente desde 2005 se celebra o Dia Pátrio, de Portugueses para Portugueses. Esta foi e é, a minha interpretação e razão do reparo que respeitosa e amigavelmente
fiz. Porque, repito, não pode haver outra interpretação
da Língua Portuguesa. Gostaria de ouvir o parecer de
qualquer linguístico reconhecido sobre o assunto, mas
devo desde já afirmar, que terá grande dificuldade em
convencer-me do contrário. Isto porque se disser, por
exemplo, que desde 1990 tenho cabelos brancos, isso
significará que antes, não tinha. Assim, só tenho cabelos brancos desde 1990.Do mesmo modo, quando se diz
que tal empresa existe desde 1920, quer dizer que não
existia em 1919, 1918 etc. Logo, só existe desde 1920.
Certo?
Vejamos a transcrição da secção do penúltimo bloco do
texto de Francisco Salvador que deu origem a esta troca
de opiniões: (…) Não fizemos muito, pois há muito ainda a fazer mas fizemos o melhor que nos foi possível!...
e por vezes não foi fácil, mas juntos acho que mais ou
menos cumprimos a nossa missão.”Já somos todos portugueses” e podemos ter a dupla nacionalidade, o Dia
de Portugal, Camões e das Comunidades, é celebrado.
Desde 2005/2006/2007/2008. Pela comunidade para
toda a comunidade (e não no Clube Saint James)!...

Hoje há o movimento associativo, e esperamos que
continue, mas mais unido. Há maior participação cívica na vida da comunidade de acolhimento (MontrealQuébec) e os nossos jovens estão mais envolvidos na
cultura portuguesa. Terminam os seus cursos nas escolas do ensino secundário e técnico. E há muitos já
formados pelas universidades. (NA: A terceira pessoa
do plural, no texto, faz referência a Leontino Barreiros,
substituto).
Este o conteúdo que, como vêem, poderia receber muitas mais observações, mas fiquemo-nos pelo “só” que
acrescentei ao “Desde” e vejamos o que dizem os dicionários sobre o significado desta proposição:
De Francisco Torrinha, Editorial Domingos Barreira :
Desde- A partir de; uma vez que; visto que.
E agora a Diciopédia Porto Editora:
desde [e] preposição· a começar em;· a contar de; desde que; a partir do momento em que; uma vez que; (Do
lat. de- + ex- + de-, «id.»)
Mais claro que isto só água de rocha. Espero deste
modo convencer o meu amigo Francisco Salvador de
que o meu “só” não alterou de maneira nenhuma o teor
do seu texto. E de que em nada diminui a qualidade e
pertinência dos seus esforços, tantas vezes demonstrados ao longo destes últimos 5 anos, em que exerceu com
exemplaridade a sua função de Conselheiro Comunitário. Do mesmo modo ouso esperar, que os meus propósitos sejam encarados por quem quer que seja, pelas
razões que então apresentei e não por qualquer outra
demagógica e diabólica interpretação, juízo de valor ou
de intenções, que não só rejeito como as faço resvalar
na couraça da minha indiferença. Porque se quisesse ostentar “feitos” comunitários, poderia fazê-los de outra
forma e devidamente documentados. Porque no fundo
sou um pouco como “A Nau Catrineta”… a tal que tem
muito que contar…

Concurso Pirotécnico de Montreal - França 2008!
Diamantino de Sousa

jornal@avozdeportugal.com

T

odos os anos, quer faça bom
ou mau tempo, uma média de
2.5 milhões de pessoas vem assistir ao espectáculo pirotécnico no
sítio de La Ronde que se iniciou
no passado sábado 21 de Junho de
2008 com a actuação de uma das
cinco (5) estreante a equipa francesa Prestatech-Artifices que irá esta ano ser responsável
do fogo de artifício do 14 de Julho em Paris, dia de festa
francesa o qual será lançado na “Tour Eiffel”.
Esta equipa veio a Montreal apresentar o seu fogo que tinha como tema “Montreal nas estrelas”, que pôs a conquis-

ta do céu como elemento criativo do seu espectáculo. Mais
de meia tonelada de fogo foi lançado no céu de Montreal
repartido por cerca de 5000 peças. Embora o fogo tenha
sido harmonioso e com bastante luminosidade, ficamos
francamente a espera de um pouco mais desta firma, já que
tinham anunciado umas peças “náuticas”diferentes e de
qualidade e as quais não conseguimos ver nada de novo,
ficamos como se costuma dizer “com água na boca”. Este
ano, os jurados terão de avaliar a performance das equipas
segundo um novo modelo de critérios que serão compostos por cinco critérios: peças pirotécnicas (diversidade,
qualidade e cores), sincronização, banda sonora, concepção técnica e concepção piromusical. A equipa que fez a
sua prestação no sábado dia 28
de Junho de 2008 foi a firma
Italiana Pirotecica Morsani que
já conta com mais de cem anos
de existência, por isso apresenta-se com uma reputação a defender em termos de espectáculo pirotécnico. Lá estarei para
uma pequena análise sobre o
espectáculo dessa equipa e vos
contar como foi. Não esquecer
que uma vez mais este ano irá
estar presente neste concurso
uma equipa portuguesa; o Grupo Luso Pirotecnia que efectuara a sua actuação no dia 12 de
Julho 2008.
Equipa que já ganhou um Júpiter de prata aqui em Montreal
e que vem mais uma vez para se
candidatar a um troféu.
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MUITO BONS SOMOS NÓS

Floribella
Joel Neto

jornal@avozdeportugal.com

L

eio sobre a queda da palavra “sexo”
para o 15º lugar entre as expressões
mais pesquisadas pelos internautas portugueses, que há dez anos vinham procurando pornografia mais do que qualquer outra coisa, e não me surpreendo.
Na verdade, o sexo não deixou de ser
pesquisado na Internet, como nunca deixaria de ser pesquisado numa sociedade em progressiva perda de desejo palpável. Apenas mudou de nome – e agora chama-se “Ana
Malhoa” ou “Cristiano Ronaldo”, os campeões das nossas
pesquisas. É o triunfo do “I’m Feeling Lucky!”, o nosso
atestado de maioridade como pesquisadores, a prova cabal
de que já sabemos o que procuramos e não nos pomos a
disparar em todas as direcções. E é também, no outro extremo da equação, o que os nossos candidatos a estrelas
precisavam de saber. Sobretudo as candidatas. Todos os
dias, em alguma revista, as vejo oferecerem-se. “Era capaz de despir-me, se o projecto me agradasse”, diz uma.
“De anjinho não tenho nada”, instiga outra. “Durante a lua
cheia, sou perigosa”, ameaça outra ainda. Não devemos
levar-lhes a mal: são uma espécie de quase-quase da fama,
raparigas a quem faltou sempre a última milha na sua demanda de estrelato – é natural que esperneiem antes de sucumbir. Se o que nós queremos é sexo, estão disponíveis
para dar-nos sexo – e, como fomos nós quem lhes incutiu
um tão ardente desejo de aparecer, o mínimo que podemos
fazer agora é condescender com o seu desespero de causa.
É inofensivo para nós e, regra geral, é inofensivo para elas
também.
Menos para Luciana Abreu. Falo da Floribella. Fascina-

do pela ‘trash culture’ e pelo encanto que inexoravelmente
exerce sobre o meu povo, fui acompanhado a sua rápida
ascensão e o seu inevitável declínio com um misto de misericórdia e de curiosidade. Venceu a curiosidade. Várias
vezes me apeteceu mandar-lhe uma carta para o correio
dos fãs: “Olha, querida, tu não estás a ver o que estão a
fazer-te?” Fui deixando andar. Entretanto, e depois de
“Floribella I” ter sido um sucesso, “Floribella II” correu
mal. “Dança Comigo” acabou com uma vitória, mas sem o
brilho necessário para ofuscar a ginástica de Sónia Araújo
na edição do ano anterior. A imprensa ainda lhe inventou
um romance com Cristiano Ronaldo e outro com Mickael Carreira, mas ninguém levou a sério. Já nessa altura a
miúda havia injectado três medidas de silicone em cada,
digamos, seio. E, agora que a sua única alternativa é tentar
a sorte como uma espécie de Xuxa portuguesa, o mesmo
papel que Ana Malhoa tentou fazer no passado, vamos
encontrá-la na FHM em poses “sensuais”, fazendo bocas e
olhinhos, esperançosa de que o seu novo penteado e o seu
novo par de, digamos, seios a relancem em direcção a alguma coisa que não à vitória sobre Ana Malhoa pelo lugar
de pessoa-mais-procurada-no-Google-pelos-portuguesessem-que-alguém-saiba-se-ainda-está-viva.
Temo que acabe com dois gatinhos na mão, gritando que
são duas bombas, toda nua, enquanto ameaça atirar-se da
ponte e promete não voltar a servir meias de leite pelos cafés de Carnaxide. Pessoas com educação religiosa restritiva, como é o seu caso, crescem sem defesas – e, quando se
as solta assim no mundo, ausentes de referências e prenhes
de vontade, qualquer valor lhes parece um princípio. A ‘entourage’ não ajuda. A mãe, que vive para ela, enferma da
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mesma religiosidade libertada. Os agentes, de Miguel Belo
a Óscar Romero, querem facturar e passar à frente. Os fornecedores, como a estilista Fátima Lopes ou o joalheiro
Torcato Santos, sabem que ela é efémera, mas aproveitam
enquanto podem. Merche Romero, a nova melhor amiga,
pretende recauchutar-se como “produtora” – e o resto que
se lixe. Tontinha, Floribella pensa que foi ela própria quem
decidiu aumentar o peito, tonificar as pernas de colegial e
envelhecer quinze anos em seis meses. Só não sabe muito
bem onde terá gasto os cem mil euros, que outrora lhe pareciam uma dinheirama. Vai acabar mal. Culpa nossa.
Desaparecida de cena em 2003, o ano em que beijou
Madonna, Britney Spears tentou várias vezes regressar à
ribalta. Em Setembro, num concerto da MTV, conseguiu
juntar uma legião de adeptos, mas cantou em ‘playback’
e mal coube no biquíni. Pelo meio, divorciou-se, perdeu
a custódia dos dois filhos, foi proibida de vê-los, rapou o
cabelo e fez uma série de desintoxicações fracassadas. O
seu ‘site’, BritneySpears.Com, está em reconstrução, prometendo novo regresso. Luciana, à sua medida, já vai no
terceiro. Felizmente, as suas medidas são agora maiores.
“Temo que acabe com dois gatinhos na mão, gritando que
são duas bombas, toda nua, enquanto ameaça atirar-se da
ponte e promete não voltar nunca a servir meias de leite
pelos cafés de Carnaxide”
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Viva o Canadá e o 1º de Julho
O

nome Canadá provém do iroquês kanata, que significa aldeia ou povoado. Segundo país da Terra
em extensão territorial, e um dos que alcançaram mais
alto padrão de vida, o Canadá, devido a condições naturais de clima, solo e relevo, é desabitado na maior parte
de seu território, do qual só a metade, aproximadamente, teve suas reservas e recursos explorados. Com área
de 9.970.610km2, o Canadá ocupa toda a parte superior
da América do Norte, com excepção do Alasca, mas incluindo as ilhas adjacentes. Limita-se ao norte com o
oceano Glacial Árctico, a leste com o oceano Atlântico,
ao sul com os Estados Unidos (8.895km de fronteira
desmilitarizada) e a oeste com o oceano Pacífico e o
estado americano do Alasca.

Geografia física Geologia e relevo
Apesar de sua vasta superfície, o relevo canadiano
apresenta configuração muito simples. Existem quatro regiões naturais: o escudo canadense, as grandes
planícies, as montanhas baixas do sudeste ou secção
atlântica, e as grandes cordilheiras do oeste. Escudo canadiano também chamado laurenciano, o escudo canadiano é constituído de rochas précambrianas (granitos,
gnaisses, xistos, quartzitos e outras rochas cristalinas),
que contêm muitos minerais valiosos, como ouro, prata,
platina, cobre, níquel, cobalto, ferro, chumbo e zinco. O
escudo, fortemente erodido, não sofreu nenhum dobramento, mas os movimentos tectónicos terciários encurvaram-no em forma de bacia, cujo centro, invadido pelo
mar, deu origem à baía de Hudson. Esses movimentos
soergueram o escudo em suas margens, sobretudo no
Labrador, onde os montes Churchill alcançam altitudes
de dois mil metros. Essa região apresenta uma topografia muito plana, com suaves colinas separadas por pequenas planicies pontilhadas de pântanos e lagos (Urso,
Escravo, Atabasca e Winnipeg).
Grandes planícies
Região de transição entre o escudo e as montanhas
Rochosas, as grandes planícies são também conhecidas
como pradarias, pela profusão da cobertura vegetal do
tipo herbáceo. São formadas por terrenos sedimentares
das eras mesozóica e cenozóica, que repousam sobre a
plataforma continental. A região sofreu vários ciclos de
erosão, dos quais o mais importante foi o glacial, que
provocou mudanças na rede hidrográfica, cavou depressões onde se alojaram lagos e trouxe sedimentos que
constituíram solos férteis. Apresenta um modelado em
costas, devido à erosão sobre estratos inclinados. Essas
costas formam três tabuleiros inclinados de oeste para
leste: a pradaria baixa, a oeste de Manitoba; a pradaria
média, ao sul do rio Saskatchewan; e a pradaria alta, na
província de Alberta. A planície do rio Mackenzie prolonga até o norte essa paisagem, que acaba numa superfície totalmente horizontal e permanentemente gelada.
Secção atlântica
As regiões mais populosas do país, situadas entre o rio
São Lourenço e o oceano Atlântico, acrescidas dos pro-

longamentos insulares, constituem a secção atlântica.
Erguidas durante a orogenia herciniana (era paleozóica), as rochas cristalinas (gnaisse e granitos) sofreram
intenso desgaste no período cretáceo e foram fossilizadas por materiais sedimentares, depois das transgressões marinhas. A orogenia terciária dobrou os estratos
sedimentares, enquanto a repetição da erosão (fluvioglacial) sobre materiais alternadamente duros e moles
deu lugar à modelagem do tipo palaciano (relevo de
cristas paralelas separadas por vales alongados). Ainda
assim, como consequência de grande submersão tectónica, formou-se uma costa de rias.
Grandes cordilheiras
O extremo oeste do Canadá é percorrido de norte a sul
por duas cadeias de montanhas separadas por uma meseta: as montanhas Rochosas e a cordilheira Costeira.
A largura desta secção montanhosa oscila entre 500 e
900km. As montanhas Rochosas, na borda oriental, levantam-se bruscamente sobre as pradarias. Formam-se
de rochas sedimentares interrompidas por afloramentos
da plataforma continental. O pico principal encontrase no monte Robson (3.954m), a oeste de Edmonton.
A erosão glacial do período quaternário deu lugar a um
relevo muito acidentado, de formas bem recortadas, e
cavou profundos vales actualmente cortados por rios
como o Kootenay, o Columbia e o Fraser.
Junto às costas do Pacífico levanta-se a cordilheira Costeira, erguida no período terciário. Apresenta as maiores
elevações do Canadá na região norte, onde se encontra
o monte Logan (6.050m). Em direcção ao sul divide-se
e perde altitude (4.042m no monte Waddington). Uma
terceira cordilheira, em parte submersa, emerge no arquipélago de Alexandre, no Alasca, e nas ilhas canadenses de Vancouver e Rainha Carlota. Fechadas entre
as Rochosas e a cordilheira Costeira, encontram-se as
acidentadas mesetas de Yukon ao norte e Fraser e Colúmbia ao sul, com mais de dois mil metros de altitude
em alguns pontos.

culo XIX, a imigração europeia, sobretudo britânica,
converteu o Canadá em país multicultural. Em 1867,
quando se criou a confederação das colónias, o grupo
mais compacto era o francês. Os anglo-saxões, ainda
que superiores em número, constituíam comunidades
separadas de ingleses, irlandeses e escoceses.
Desde o final do século XIX a carência de mão-deobra, inicialmente para colonização das pradarias e, depois da primeira guerra mundial, para atender à procura
industrial, levou o governo a favorecer a imigração, só
interrompida durante as guerras mundiais e a crise de
1929. Os imigrantes eram de procedência muito diversa: durante a metade do século XX, foram na maioria
escandinavos e da Europa central, mas após a segunda
guerra mundial passaram a vir sobretudo do sul da Europa, principalmente Portugal, Itália e Grécia. A variada
imigração explica a presença de cerca de sessenta grupos étnicos, de forma que quase uma terça parte da população não é de origem nem francesa, nem britânica.

Idiomas
A questão linguística foi sempre um dos grandes problemas do país, a ponto de haver fortes tendências para
uma cisão, entre as décadas de 1960 e 1970. A pressão
da comunidade francesa levou o Parlamento federal a
reconhecer, em 1969, o francês e o inglês como línguas
oficiais. Cerca de 25% da população fala o francês,
maioritariamente na província de Québec, e de forma
residual em Nova Brunswick, Manitoba e Ontário.
Entretanto, a proporção dos canadianos de língua francesa diminuiu, devido à adopção do inglês pela maior
parte dos imigrantes. O traço bilíngue, portanto, desequilibra-se cada vez mais em favor do inglês: no fim do
século XX, por exemplo, para cem jornais editados em
língua inglesa havia somente dez em francês. Os grupos
indígenas continuam a utilizar os seus idiomas nativos.
População autóctone.
Quando chegaram os primeiros colonizadores europeus, a população do Canadá era composta por índios
— algonquinos, iroqueses (aparentados com os huronianos) e sioux, entre outros — e esquimós. Com a colonização, o número de indígenas, estimado em 230.000,
reduziu-se bastante, mas depois voltou ao mesmo patamar, que se mantém estável. Até a segunda metade do
século XX as comunidades indígenas não se incorporaram às actividades económicas do país e conservaram
seus traços culturais quase inalteráveis.
A população esquimó, muito escassa, manteve-se em
torno de vinte mil pessoas desde a colonização no século XVI. Os esquimós sempre viveram da caça e da
pesca. A sua incorporação à sociedade nacional começou na década de 1960, de maneira lenta mas contínua.
Imigrações. Assentada na costa atlântica e no vale do
São Lourenço, até o século XIX a população branca,
maioritariamente francesa, era reduzida. Durante o sé-
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Praias fluviais têm melhor qualidade

A

qualidade das águas interiores melhorou significativamente nos últimos 15 anos, permitindo aumentar o número de praias fluviais com boa qualidade
das águas balneares e designadas por directiva europeia.
Segundo o responsável pela área de recursos hídricos
do Instituto da Água (Inag), Rui Rodrigues, a qualidade
da água e a frequência média dos banhistas foram os

segundo fonte da Marinha Portuguesa, que tutela o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN). “Tem-se verificado uma maior preocupação das entidades competentes
na requalificação de muitas praias fluviais e albufeiras,
que obrigatoriamente passaram a ter nadadores-salvadores, originando uma maior segurança” adiantou a
mesma fonte. Uma das razões para esta maior procura

principais obstáculos ao aumento do número de praias
fluviais desta lista, mas a situação melhorou nos últimos
anos.
“A Comissão Europeia entendia que Portugal devia
designar mais praias fluviais, porque foi feito um grande investimento nestas zonas de lazer, mas em muitos
casos eram pouco frequentadas”, afirmou. Entre 1993
e a actualidade, a percentagem de conformidade das
águas interiores designadas passou de 18 para 95 por
cento. Portugal investiu cerca de três milhões de euros,
através do Programa Nacional de Valorização de Praias
Fluviais, para dotar as áreas do interior do país de novos
espaços com actividades recreativas e lúdicas.
Também em segurança,houve uma evolução positiva,

deve-se ao facto de as praias fluviais oferecerem cada
vez melhores condições e serviços. “No ano passado,
tivemos 250 mil visitas”, afirmou Pedro Vila Nova, coordenador do projecto Praias Fluviais, uma rede de 21
praias, distribuídas por onze concelhos da região centro e que apostam na promoção de actividades lúdicas
naspraias. Entre os frequentadores incluem-se cada vez
mais jovens atraídos pela animação. Pedro Vila Nova
aponta ainda outros atractivos como o cenário natural e
“calmo”, o estacionamento à sombra e a “menor confusão”. “Temos praias de massas como a praia das Rocas e
outras praticamente desertas que são um paraíso. Temos
espaço para estender uma toalha ou fazer um piquenique à sombra”, exemplifica.

Países do G8 investem em tecnologia limpa

O

grupo dos oito países mais ricos do mundo (G8)
vão investir mais de dez mil milhões de dólares
(cerca de 6,3 mil milhões de euros) por ano em novas
tecnologias que emitem menos gases nocivos para a
atmosfera, nomeadamente dióxido de carbono (CO2),
foi anunciado. Os oito estados — Alemanha, Canadá,
EUA, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia —

querem financiar o desenvolvimento de projectos mais
limpos, nomeadamente na área das centrais eléctricas,
de modo a atingir a meta global de reduzir para metade
as emissões de CO2 até 2050. O G8 está ainda a preparar uma meta intermédia de reduções a nível nacional.
Uma posição conjunta que será aprovada e divulgada
na cimeira de 7 a 9 Julho, no Japão.

Preço do bilhete simples
do Metro aumenta cinco cêntimos

O

preço do bilhete simples do Metropolitano de Lisboa, aumentou de 5 cêntimos, dia 1 de Julho, passando a custar 80 cêntimos contra os anteriores 75 cêntimos.
Segundo fonte do Metro, o «aumento máximo de referência dado pelo Governo foi de 5,83 por cento» para os
transportes colectivos, ficando no caso do Metro por «um
aumento médio de 5,49 por cento para todos os bilhetes,
incluindo o bilhete simples». Anteriormente já se tinha
verificado um aumento em Janeiro deste ano, outro em
2007 e dois intercalares no ano de 2006, nos meses de Janeiro e Junho, disse a fonte do Metropolitano de Lisboa.

11

Pouco impacto
no consumo

O

IVA desceu do máximo
de 21 para 20 por cento
ontem. A redução, aprovada
pela Assembleia da República
em Maio, significa que entrarão nos cofres do Estado menos cerca de 250 milhões de
euros. Já os consumidores pouco beneficiam com a medida,
porque os serviços essenciais
e bens de primeira necessidade estão sujeitos à taxa e IVA
de apenas cinco por cento. Por
exemplo: água, luz, gás natural, revistas, jornais, medicamentos, fraldas, espectáculos culturais e desportivos,
maioria dos produtos alimentares.
Quem faça refeições nos restaurantes também não pagará menos porque o IVA cobrado é de 12 por cento.
No entanto, a Sonae Distribuição disse, num comunicado, que ‘a redução em um ponto percentual’ do mencionado imposto ‘terá efeitos directos no preço de cerca
de 50 mil produtos no universo alimentar.’
Alguns dos produtos com a taxa máxima do IVA são os
perfumes, o tabaco, as bebidas alcoólicas, o vestuário e
os automóveis.
BILHETES MAIS CAROS
Os preços dos bilhetes dos transportes públicos aumentaram 5,83 por cento.
A subida é para compensar as empresas de transporte
público de passageiros do aumento do preço dos combustíveis. Este ano, o litro do gasóleo, que custa 1,438
euros, subiu 22 por cento.
A ANTROP – Associação Nacional dos Transportadores Pesados de Passageiros reivindicou o aumento de
seis por cento dos bilhetes.
Os passes sociais, conforme noticiámos há cerca de
duas semanas, mantêm os preços porque o Governo decidiu compensar as transportadoras.

Sócrates realça
importância da barragem

O

primeiro-ministro, José Sócrates, considerou segunda-feira que os ambientalistas que protestam
contra a construção da barragem do Baixo Sabor não
têm razão e que agora é tempo de construir, não de discordar.
“Há cinco anos que lidamos com a
contestação dos ambientalistas. Acho
que não há razão”, afirmou o Chefe
de Governo que marcou presença na
cerimónia de assinatura dos contratos
de construção da Barragem do Baixo
Sabor e do reforço do Alqueva.
Questionado sobre a providência
cautelar que os ambientalistas vão interpor para impedir a construção da obra, Sócrates foi taxativo: “Houve
tempo para discutir e avaliar, este é o momento para
fazer”.
O primeiro-ministro assegurou que o Ministério da
Economia tomou todas as precauções e que a barragem já foi sujeita à avaliação da Comissão Europeia.
Sócrares disse ainda que a declaração de impacto ambiental obriga a EDP a realizar investimentos no sentido
de minimizar os impactos ambientais. “Esta é a aposta
correcta. São investimentos seguros do ponto de vista
económico”, afirmou.
O Chefe de Governo sublinhou ainda que este é um
“investimento ambiental da maior importância, pois
significa um contributo para reduzir o aquecimento global e para melhorar o ambiente global”.
Os ambientalistas consideram que a declaração de impacto ambiental caducou, tese contrariada pelo ministro
da Economia. “Não corresponde à realidade e gostaria
de sublinhar que o Governo português é elogiado a nível
internacional pelo que está a fazer” na área das apostas
renováveis, disse Manuel Pinho.
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Uma região que não pára Festa de São João
de uma natureza fabulosa,
Os gulosos e os voluptuosos serão miNoa coração
cidade de Saguenay e seus princi- mados nesta bela estação no Saguenay- através da comunidade
pais distritos urbanos (La Baie, Chicoutimi e Jonquière) fervilham de actividades
com seus centros comerciais que estão
entre os mais importantes do Quebec. Os
cafés, restaurantes que avançam sobre as
calçadas, bares e discotecas nunca se esvaziam. Para não falar dos espectáculos
de grande escala e dos festivais de calibre
internacional que acontecem junto com
as actividades que permitem descobrir a
cultura local ou a culinária regional.
Festival Internacional Rythmes
du Monde (ritmos do mundo)
Alguns pensam que as regiões do Quebeque são fechadas a outras culturas do
mundo. O Festival Internacional “Rythmes du Monde” acaba com este “cliché”
sem equívocos. Trata-se
do evento multiétnico mais
importante realizado no Quebeque. Mais de
750 artistas,
provenientes
de mais de
quinze países
participam no
festival entre
os dias 31 de
Julho e 10 de
Agosto. Música, dança e percussão ocupam o centro
da cidade de Chicoutimi numa sucessão
de espectáculos gratuitos.
Ecce Mundo (Eis o mundo)
Esse sobrevôo espectacular de danças,
de músicas, de canções do mundo todo,
apresentado numa recente versão com
mais de 700 costumes, une maravilhosamente o estilo Broadway, artes circenses,
tecnologia de vanguarda e iluminação
cativante. Um espectáculo famoso que
conquistou um grande sucesso desde a
sua criação.

© Yves Ouellet

La nouvelle Fabuleuse
« É o maior espectáculo apresentado
no Quebeque » anuncia o director Serge
Denoncour que trabalha nos mais prestigiosos palcos da Europa e de Las Vegas.
Depois de 20 anos de sucesso no distrito
de La Baie, La Nouvelle Fabuleuse ou
les aventures d’un Flo (A nova fabulosa
ou As aventuras de um jovem) enfrenta
um novo desfio: o de renovar! Mais uma
vez, o mais importante afresco histórico do Quebeque marca sua presença. O
espectáculo consegue surpreender ainda
mais com as suas proezas técnicas e deslumbrar com as suas luzes e costumes.
Gulodices

Lago Saint Jean. Numerosas festas terão
como atractivos a gastronomia local e as
delícias da região, entre elas os “bleuets”
(mirtilos) do Lago Saint Jean.
Em meados de Agosto, por exemplo, as
“Fêtes gourmandes du Saguenay-LacSaint-Jean” (festas gulosas do SaguenayLago-Saint-Jean) que acontece em SaintCoeur-de-Marie (Alma) e a “Fête des
saveurs et trouvaille” (festa dos sabores e
dos achados), que acontece em Jonquière, permite o encontro com os produtores, a degustação de seus produtos e nos
faz passar à mesa!
Ao longo da estrada que passa por Saguenay e que faz a volta do Lago Saint
Jean, pode-se parar nas mais de 50 etapas do “Circuit agroalimentaire des
arômes et des
saveurs” (circuito agrícola
dos aromas e
dos sabores) o
qual conta, entre outros, com
produtores de
muitos
dos
melhores queijos do Quebec.
No Outono
© Yves Ouellet Então, quando o Verão acaba e o Outono anuncia as
suas cores, a região se torna mais activa
do que nunca. Nas mais belas cidadezinhas, pintores instalam seus cavaletes ao
mesmo tempo em que os visitantes os admiram durante uma sucessão ininterrupta
de fins de semana de festividades que celebram as cores do Outono.
Existe também a 10a edição do Festival
Internacional da Arte de Marionetes, ManiganSes, que se inspirará, este ano, nos
países mediterrâneos.
Em cinco horas de estrada, partindo
de Montreal, chega-se à região do Saguenay-Lago Saint
Jean! Seja pela auto-estrada
Jean-Lesage (n. 20) ou pela
Félix-Leclerc (n. 40) chegase à estrada 175, no norte da
cidade de Quebeque, a qual
conduzira directamente 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
Texto e fotos: Yves Ouellet

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

A

Festa de São
João relembra
João Batista, o homem que nasceu
em 24 de Junho e,
através das suas
atitudes na vida,
trouxe a mensagem
de que “devemos mudar os nossos rumos
para encontrar a luz”, sugerindo que o
caminho para isso é a meditação, a in-

teriorização, a reflexão, assim, São João
ensina-nos que todas
as respostas estão e
serão
encontradas
dentro de nós. Essa
mensagem leva-nos
ao conteúdo da festa
que é a Sabedoria, a
capacidade de aprender algo, a partir de
nós mesmos. Devemos trabalhar em nós
a coragem, para um julgamento interior
consciente, visando nosso amadurecimento como pessoa.
Todos os anos, festeja-se esta festa tradicional de São João, quer seja no Clube Oriental de Montreal, no Benfica, no
Clube Portugal, em Laval ou em Santa
Cruz. Devemos dizer que coincide com a
festa nacional dos Quebequenses.
Cada um festeja esta tradição à sua maneira.
Este ano, tive a oportunidade de ir à festa do Benfica no 23 de Junho e no 24 a
Santa Cruz. Fiquei surpreendido de ver
a multidão a festejar nestes lugares, mesmo até à meia-noite, gozando da música,
dança, comida e bebidas à fartura. Gostei
muito da vivialidade, mas tudo tem o seu
limite. Adorei o ambiente e a fraternidade
de estar com os amigos (as) e, claro, os
dançarinos. Não esquecendo as boas bi-

fanas e as sardinhas, que davam um cheiro a Portugal, matando ao mesmo tempo

um pouco as saudades da nossa terra.
A actuação do rancho folclórico foi um
lindo espectáculo. E finalmente, o momento que esperávamos! A Marcha do
Oriental, que vi pela segunda vez, com
o seu vestuário dourado e os seus arcos
lindamente decorados, foi lindíssima e
muito diferente da do ano passado.
Todos gostaram e aplausos foram abundantes. Parabéns a esta marcha que mantém viva, esta linda tradição cultural.
Felicitações a todos organizadores desta
festa de São João em Montreal!

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 2 de Julho de 2008

13

14

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 2 de Julho de 2008

RESTAURANTES

SEGUROS

CHEZ DOVAL

MATEUS JORGE DE PINA

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

30 de Junho de 2008
1 Euro = CAd 1.601370
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

1 Mont-Royal Este

514.849.2391
514.987.0080

CONTABILISTAS

urGÊNCiAS
E SErViÇoS PÚBliCoS
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

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

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

FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA

90 AV. Des Pins O.
514.288.4548
Fax.: 514.288.0225

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

HIPOTECAS
ENSiNo
Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est
355 Rachel Est

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

514.484.3795

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.

514.844.3054

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO

514.844.3307

VOYAGES ELITE PLUS

1530 Fleury este
514-381-5200
www.voyageseliteplus.com

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

514.886.7001
514.497.3896

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides 450. 669.7467

TAGUS
4289 St-Laurent

FERNANDO
HELIO

514.849.1153

LISBOA

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626
4270 St-Laurent #200

514.985.2411

Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.
450.663.3743

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

4244 St. Laurent

PADARIAS

514.842.8077

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

514.285.1620
514.672.4687

514.946.1988

REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
514.725.2626

canTInho da PoeSIa
Poesia dedicada à Tuna D’oiro,
ao teatro e Sr. Padre José Maria Cardoso
Tuna D’oiro com alegria
Cantamos as nossas canções
Recordando o dia-a-dia
As nossas lindas tradições

PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

514.272.0362

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

514.288.2082

1929 – 2008
O seu filho, filha, nora e genro, irmã e
irmãos, netos e bisnetos, assim como
restantes familiares, recordam com
profunda saudade o seu ente querido.

TRANSPORTES BENTO COSTA

Renovam profunda gratidão pelas
presenças amigas nas liturgias em
sufrágio pela sua alma, que serão
celebradas todos os domingos, de 6 de
Julho a 17 de Agosto de 2008, às 10h,
na Igreja Santa Cruz; na liturgia do 1º
mês, que será celebrada na quartafeira 9 de Julho de 2008, às 18h30,
na Igreja Santa Cruz; na liturgia do 2º
mês, que comemora também o seu
aniversário de nascimento, no sábado 9 de Agosto de 2008, às 18h30,
na Igreja Santa Cruz.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem
assistir a este acto religioso.

Segurança: sindicatos
e associações debatem
possível protesto

Todos nós com amizade
Sentimos muito prazer
Ensaiando na igualdade
Com o inverno vamos sofrer
Unidos em lealdade
Todos dissemos um sim
Para a frente vamos vencer
Com a nossa mestra,
Filomena Amorim

S

Depois de quatro anos de luz
Nasceu um teatro com muita graça
Da Autoria de Laurinda de Jesus
Que sempre que um teatro faça
A sua fama da há anos reluz
Com alegria no seu coração
Oh! Laurindinha, laranja ou limão!
Bem-haja ao Sr. Padre José Maria
Desta Missão de Santa Cruz
Ajudando nos deu alegria
E com a divina graça de Jesus
Viajaremos daqui de Montreal
Até às lindas terras de Portugal!
Odette Vasconcelos

Futebol Português
Não ganhámos!
Por pouca sorte?
Ou por falta de interesse?
Por falta de interesse, não diria!
Mas talvez, por uma ligeira falta de civismo
Que deixa a nossa juventude carente, de orgulho e alegria
Porque infelizmente existe mais materialismo, que patriotismo
Já fomos heróis do mar
Agora Falta-nos, os heróis do povo
A quem a juventude se possa identificar
Para que possamos juntamente, construir um Portugal novo
Mas é inconcebível, de constatar
Que com os melhores jogadores do mundo
Portugal não possa uma vez ganhar
Para olhar em frente, e respirar fundo

indicatos e associações de cinco forças e serviços de
segurança reúnem-se, esta segunda-feira, para analisar o actual momento que os profissionais do sector vivem e, muito provavelmente, face ao descontentamento
vigente, agendar um calendário de protestos para os próximos meses. Segundo a Rádio Renascença, PSP, GNR,
SEF, Guardas Prisionais e Polícia Marítima fazem uma
avaliação negativa dos três anos de Governo PS, durante
os quais consideram só ter perdido direitos. E, embora no
Executivo exista a confiança de que a contestação pode
ser ultrapassada através do diálogo, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP), Paulo Rodrigues garante que será muito difícil aos dirigentes
manter por muito mais tempo tranquilos os profissionais
das cinco forças e serviços de segurança. Com muitos
profissionais a defenderem o regresso aos protestos, as
dúvidas deverão ficar esclarecidas durante esta tarde,
quando os representantes do sector decidirem qual o próximo passo a tomar: protestos ou diálogo.

caBo verde

128 imigrantes
clandestinos aguardam
repatriamento

m grupo de 128 imigrantes clandestinos, entre eles
10 mulheres e uma criança, está desde a tarde de
domingo na Cidade da Praia, depois de a piroga em que
viajava ter sido detectada em águas cabo-verdianas.
Fontes contactadas pela Agência Lusa indicaram que
o grupo viajava numa piroga que foi detectada sábado
por pescadores, entre as ilhas da Boa Vista e S. Nicolau. Alertadas as autoridades, a piroga foi escoltada pela
guarda costeira cabo-verdiana até à capital do país. Trata-se, disse a fonte, de uma piroga tipicamente senegalesa, pelo formato e pinturas, e estava equipada com um
motor Yamaha de 40 cavalos e um suplente, transportando também vários depósitos cheios de combustível
e água. Um dos clandestinos disse às autoridades que o
grupo saiu do sul do Senegal e que na Guiné-Bissau entraram outras pessoas, sendo o objectivo atingir as ilhas
Canárias, Espanha. As mesmas fontes indicaram que no
grupo há clandestinos do Gana, Guiné-Bissau, GuinéConacri, Senegal e Gâmbia.

U

Antigamente os jogadores
jogavam pela sua bandeira
Hoje são uns embaixadores
Que jogam pela sua carteira
E quando os interesses pessoais
Passam à frente da bandeira
Entreguem a taça aos pardais
Porque isto não passa de uma brincadeira.

José da Conceição

Me. EDUARDO DIAS

CAIXA PORTUGUESA

CANALIZADORES

514.861.4562

Maria cidália lamega fernandes

TRANSPORTES

CLÍNICA MÉDICA LUSO

3755 Boul. St-Laurent

www.secomunidades.pt

111 St-Paul E.

7129 Boul. St-Michel

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA NOVA

tel.: 514.499.0359

514.844.4588

SOLMAR

†

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

AMOR SENTIMENTO DE LUZ
Amor é uma palavra pequenina.
Que no mundo reflete sentimento de luz...
Isto porque aquele que foi Deus
E se fez homem
O pregou antes de passar...
...Por morte e morte de cruz.
Jesus esse divino Pelegrino
Que o expressou
E o extraia de seu santo coração
Queria que o homem
O exercitasse para que no mundo
Existisse mais paz
E mais compreensão.
Mas o homem
Dentro do que penso
Pouco ou nada
O exercitou
Ao invés de exercitá-lo
Com carinho...
Fazendo tudo que Jesus
Ensinou...
O mesmo o expulsou.
Vivaldo Terres

01
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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
Empregados de mesa com experiência. Tempo inteiro.
contactar josé Manuel
514-987-1530
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
Ajudante de mesa, para restaurante
português. 514-240-3912
Cozinheiro/a para restaurante
português. 514-240-3912
Empregados para trabalhar em armazém. Para preparar encomendas
(buscar ao inventário, embalar e enviar). 514-838-1226
Padeiro ou ajudante padeiro, a tempo inteiro. contactar Victor ou patrícia: 514-272-0362

EMPrEGoS
concierge, couple ou seul,
agent de location, avec
expérience pour immeuble
résidentiel sur le plateau, à 30s.
du métro laurier. personnes
souriantes seulement!
infos 514-528-0000 #207 doit
parler français et anglais.
Empregados de mesa, com ou sem
experiência, que fale português,
francês e inglês. As pessoas muito
interessadas devem telefonar para
514-389-0606

CoSTurA

VidENTE
linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. resolve os
seus problemas sem voodoo.
rosa 514 278.3956

VENdE-SE
Mercier-Anjou, cottage, com poss.
de bachelor. Constr. 1981. 3+1
qtos. Próximo de escola, parque,
centros comerciais. $349.900.
andre.l.cournoyer@videotron.
ca ou
514-354-5584 (francês ou
inglês unicamente)

Paisagista procura pedreiro reformado, para trabalhar meios-dias, em
Westmount. Horário flexível. Falar
francês ou inglês.
daniel dubois 514-992-8187
Empregados para limpeza da noite,
em Laval. Homens e mulheres. Tempo inteiro e parcial. $14.65 / hora.
Contactar Lurdes, das 9h às 16h, de
segunda a sexta-feira.
514-894-6423

ArrENdA-SE

5½ com armários em carvalho. Sobrados envernizados. Situado na rua
Roy-René (em Anjou). 514-376-6886
férias com possibilidade de venda
T3 – Albufeira. 2 casas de banho,
300m. da praia, garagem, piscina,
todo equipado.
514-512-1107 ou 514-374-7553
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3 ½ em St-Michel. Bom preço. Em
bom estado. 514-384-1025

Companhia de construção
e paisagismo procura
condutor com carta
Classe 5, com experiência
de “pavé-uni” e cimento.

Bom salário

514-977-7173
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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 $

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

portugAl
Aluga-se casa ou apartamento na
Praia do Bonsucesso na zona de Óbidos/Caldas da Rainha. 514-351-2998

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 2 de Julho de 2008

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.

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
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Festival de folclore em Chambly...
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

Fotos de José Rodrigues

T

ive o prazer de estar presente
no agradável convívio de folclore organizado por José Maria
Farinha, proprietário do restaurante Les Grillades du Fort e seu
irmão Carlos Alberto Farinha,
Presidente da Associação Portuguesa de LaSalle.
Juntando assim alguns grupos aqui de Montreal na
tarde de Domingo dia 29 de Junho encheu-se o recinto
do parque Place de la Seigneurie quase em frente do
restaurante. Um saboroso almoço foi oferecido aos participantes e refrescos não faltaram.

O grupo folclórico Ilhas de Encanto da Casa dos Açores do Quebeque foi o primeiro a entrar em palco. Foi de
admirar a habilidade dos dançarinos que com o sol forte
e quente continuaram a dançar da mesma forma, sorridentes e alegres. Ladrão, Marciana, Bailinho da Vila e
muitas outras danças nos foram oferecidas.

Fernando Santos, o excepcional amigo de todos, foi o
grande animador deste evento. Foi então a vez de Fernando convidar ao palco o jovem talentoso cantor Alex
Câmara, que por sua vez ofereceu um lindo espectáculo
entoando varias canções do seu CD.
Seguiu-se esta encantadora tarde de convívio com o
segundo grupo folclórico Verde Minho, que realmente
encantou todos os presentes pelo seu vasto repertório
rodopiando danças como O Picadinho da Aldeia, Cana
Verde de Arcos, Chula e muitas outras modas minhotas.
Muito mais tarde foi a vez da Marcha do Clube Oriental Português de Montreal fazer a sua entrada. Com 7
arcos e uma extraordinária coreografia apresentaram
um bonito espectáculo. Como Fernando Santos disse,
foi a primeira vez que este grupo se exibiu na cidade de
Chambly, mas não será a ultima.
A Carlos Farinha, foi-lhe oferecido um acordeão miniatura como apreço pelo trabalho que ele tem vindo a
desenvolver e um poema foi-lhe apresentado pela Ana
Irpic.
Os grupos participantes tiveram uma placa de agradecimento oferecida por José Maria Farinha e no ar ficou a
promessa de que para o ano o evento se repetirá.

Ao Sr. Farinha
Com carinho e amizade
Ofereço este pequeno acordeão
Para divertir a comunidade.
Acordeão, musica bela
Que a todos encanta.
Acompanha todos os cantares
E até a desgarrada.
Nunca deixes o público
Continua, segue em frente.
A música é coisa linda
Que encanta toda a gente
Ana Irpic
Esta tarde foi uma demonstração de que todos temos a
obrigação de salvar tudo aquilo que ainda é susceptível
de ser salvo, para que os nossos netos embora vivendo
fora de Portugal se conservem tão portugueses como
nós e capazes de manterem as suas raízes culturais mergulhadas na herança social que o passado nos legou.
Que haja sempre muito folclore e que tenhamos orgulho e brio nas nossas danças e músicas. Que possamos
ver no traje, na música, no ritmo e no gesto, a historia
do nosso povo.
Tanto os organizadores como os participantes estão
todos de parabéns. Para os que estiveram presentes já
ficaram convidados para o terceiro aniversário e para
aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a este
convívio pois ficam já convidados para o ano, com a
promessa de que serão informados pelo jornal sobre as
datas. Parabéns a todos.
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o traje nacional
Dr. Álvaro Monjardino
jornal@avozdeportugal.com

A

o assumir funções de primeiro-ministro, após a retirada de António Guterres e a eleição que se lhe
seguiu, Durão Barroso declarou que o país «estava de
tanga». A expressão, escandalizando os que saíam, integrou o rol de referências malditas quando, três anos
volvidos, os socialistas regressaram ao poder com um
New Labour à portuguesa. O discurso da tanga passou então a ilustrar o descrédito social-democrata que
abrira caminho a esse regresso. Foi preciso chegar-se à
presente situação, agravada pela crise petrolífera, para
ficar inteiramente claro que a tanga é, no fim de contas, o nosso traje nacional. Não só de agora, portanto,
nem sequer particularmente ligada a nenhum partido
político – tirando o comunista que, a partir de 1974, desencadeou tamanho frenesim distributivo a expensas da
frágil economia nacional que ainda hoje lhe sofremos
as consequências. Mas isso só tornou mais curta e esfarrapada a tanga com que sempre vivêramos: tanto no
Estado Novo (na altura mais compostinha e remendada) como na 1ª República, como durante a monarquia
constitucional, como ainda antes – mal disfarçada embora com os ouropéis do Oriente e do Brasil. A pobreza é agora apenas mais gritante pelo contraste com o
consumismo vigente. Mas sempre a houve. É todavia
exacto que as situações de desigualdade são maiores em

Portugal que nos outros países europeus. Isto acontece
por o sentido social do governo ser mais proclamatório
do que traduzido em efectivas medidas igualitárias. E
também porque nunca nos libertámos inteiramente da
nossa costela do terceiro-mundo... O que explica muita
coisa – até isto de Mário Soares puxar (agora) pelas suas
credenciais de esquerda em escritos sucessivos a favor
de políticas sociais «que nos diferenciem da América de
Bush» (sic!) e também, de caminho, para negar espaço
eleitoral ao Bloco e ao PCP. Não sei bem porquê – há
realmente associações tramadas… – mas o facto é que
dei comigo a pensar no Zimbabwe e nas ocupações das
últimas quintas produtivas que ali ainda havia.
Uma coisa devemos, em qualquer caso, ter por certa.
A Europa, e não só Portugal, acha-se cada vez mais dependente de nações que outrora dominou ou que, quando muito, ignorava olimpicamente, nada nos indicando
que volte, quanto a essas, às hegemonias de outrora. E
esta nossa periferia portuguesa, marginal que sempre
tem sido da restante Europa e do primeiro mundo, apanhando mais ou menos de raspão as ondas de choque
que de lá vêm, que se vá habituando a isso mesmo. A
deixar na prateleira das recordações os sonhos da sociedade de consumo. E a lidar de novo com a sua penúria
histórica.

A cobardia das nações
José Cutileiro

jornal@avozdeportugal.com

S

obre a riqueza delas escreveu o escocês Adam Smith. Nações que ainda hoje são ricas; a seguir a 1945
foram proibidas de se guerrear e inventaram a União Europeia para ficarem mais ricas ainda e em paz para sempre. Ambição bonita mas, com a preocupação de não se
aleijarem uns aos outros, os europeus foram perdendo a
capacidade salutar de meterem medo a terceiros.
Vivem numa cobardia tranquila que se encontra por
toda a parte. Nos soldados holandeses ao serviço da
ONU, protectores da cidade bósnia de Srebrenica que, sem um tiro nem um empurrão para
a defenderem, deixaram o exército sérvio
do general Mladic ocupá-la em 1995,
arrebanhar a população civil, separar os
homens e os rapazes e fuzilá-los a todos
(uns oito mil). Nos políticos, burocratas
e académicos que do Norte ao Sul do
continente acham que os Estados Unidos têm uma obsessão indevida com o
Irão porque Teerão tem todo o direito de
enriquecer urânio (o que é verdade, segundo
o direito internacional) e não há razão para
supor que o queira usar para fins militares (o que é
mentira, sabendo-se o que se sabe dos anos de dissimulação e má fé iranianas perante a Agência Internacional de
Energia Atómica).
Ainda esta semana, depois da passagem de Bush pela
Europa e da ida a Teerão de Solana com novas propostas, um porta-voz iraniano fez ameaças veladas à União
Europeia se esta aplicasse mais sanções. Conciliatório,
Solana esclareceu que não seriam para já e talvez nem
viessem a ser precisas. Sondagens de opinião em vários

países europeus mostram que em geral os povos afinam
pelas élites e colocam o perigo principal para a paz do
mundo não no Irão mas sim nos Estados Unidos. Fazemno não por quererem a paz mas por quererem que os deixem em paz e, a curto prazo, talvez seja mais fácil assim.
Os orçamentos nacionais de defesa reflectem essa visão
de avestruz da segurança. “Per capita”, todos muitíssimo abaixo do dos Estados Unidos, só com os ingleses
a serem capazes de dar conta do recado e com os
franceses a fazerem um esforço financeiro,
técnico e político notável para procurarem
acompanhá-los. (Numa altura em que
está na moda dizer mal do homem, é
preciso saudar Sarkozy que sabe de
onde vêm as ameaças e a contrapêlo da maioria dos seus compatriotas
acabou com 40 anos de birra francesa
contra a NATO).
Na solicitude com que estadistas
franceses, italianos e, sobretudo, alemães, em vez de, com o resto da União,
traçarem uma linha para lá da qual abusos
internos e internacionais da Rússia deixariam
de ser permitidos e juntos lhes comprariam gás e petróleo
em muito melhores condições, se acomodam separados à
pressão do Kremlin, recuando para depois recuarem melhor. (Angela Merkel vem do que era o Leste, sabe do
que a casa moscovita gasta e bateria o pé a Putin, mas governa em coligação com os herdeiros de Schroeder, hoje
presidente da companhia de um gasoduto russo-alemão).
É um quadro triste para os europeus e, qualquer dia,
estala-lhes a castanha na boca.
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PorTuGuÊS do CANAdÁ
oferece comunicações
para hospitais
CARLA AGUIAR
s hospitais portugueses vão poder contar,
a custo zero, com um sistema de comunicações inovador, que reduz em dez
vezes o tempo médio das
comunicações entre os diversos profissionais e serviços. Um ganho de tempo
com particular utilidade na
gestão das cirurgias, convocação de profissionais em
caso de emergência e na transferência de doentes.
A proposta é da Globestar Systems, uma empresa
de sistemas de comunicações integradas, detida por
um português radicado há 40 anos no Canadá, que
- depois de vender os seus serviços no Canadá, Estados Unidos, Austrália e Ásia- escolheu Portugal
como placa de lançamento na Europa. Para tal, aposta na disponibilização grátis do software aos hospitais portugueses. “Nós oferecemos o software e o
que pedimos em troca é que cada hospital contrate
um engenheiro informático durante um ano que fique
responsável pela implementação do sistema”, disse o
proprietário, David Tavares, nascido em São Miguel
(Açores) e com residência em Toronto.
Os contactos com o Ministério da Saúde estão
avançados para a implementação do sistema, que já
funciona a título experimental no Hospital de Santa
Marta, integrado no Centro Hospitalar Lisboa Central, desde Junho do ano passado. “O Governo inglês
também estava muito interessado, mas se sou português achei que devíamos começar por Portugal”,
disse David Tavares, 60 anos, com muitos anos de
ligação ao sector das telecomunicações. Mais do que
generosidade, a Globestar pretende fazer de Portugal
um show case que possa exibir no mercado europeu
para vender o ConnexALL e criar aqui uma rede de
engenheiros que possa dar formação um pouco por
toda a Europa, à medida que o produto seja adoptado
em vários hospitais. Se a proposta for acatada na íntegra, em causa estará a contratação de 100 engenheiros informáticos, tantos como o número estimado de
hospitais públicos.
Como explica David Tavares - que faz questão de
dizer que o seu mérito é o de rodear-se de jovens que
saibam mais que ele - o produto em questão é um
software que permite integrar todos os sistemas de
comunicação, podendo uma ordem dada num PC ser
recebida num telemóvel, num telefome fixo ou num
pager e vice-versa. No caso de um acidente de grandes dimensões, por exemplo, que exija uma resposta
de emergência, “com um simples clic num PC, o sistema pode convocar de forma automática o número
de anestesistas, cirurgiões, enfermeiros ou ambulâncias que se julguem necessários. O computador vai
chamando os telemóveis, telefones fixos dos profissionais listados, sendo que cada vez que um não
atende, passa para outro, regista as confirmações, e
só pára quando for atingido o número pré-definido”.

O
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anedoTa
dicionário Açoriano americano - português

can’t- Significa que não está frio. Ex: O café está can’t.
can- Usado por quem sofre de amnésia. Ex: Can sou eu?
to see- Onomatopeia que representa tosse. Ex: Eu nunca to see tanto
na vida.
cream- Significa roubar, matar Ex: Ele cometeu um cream.
dark- Significa generosidade, dar. Ex: É melhor dark receber.
date- Vocábulo usado para mandar deitar. Ex: Date-se aí!
day- Vocábulo usado para dar. Ex: Day-lhe um presente.
ice- Expressão de desejo. Ex: Ice ela me beijasse!
lay- Norma a ser seguida . Ex: Roubar é contra a lay.
May go- Pessoa dócil, afável. Ex: Ele é muito may go.
Monday- Vocábulo usado para ordenar. Ex: Ontem monday lavar o carro.
Must go- Significa mastigar. Ex: Ele colocou a pastilha na boca e must go.
new- Sem roupa . Ex: Ele saiu new de casa.
part- Lugar para onde mandamos as pessoas. Exemplo: Vá para o raio
que o part!
packer- Prefixo que indica bastante. Exemplo: Eu gosto dela packeramba!
paint- Artefacto para pentear o cabelo. Ex: Me empresta o paint.
river- Pior que feio. Ex: Ele é o river.
sad- Quando se precisa de água. Ex: No deserto as pessoas sentem sad.
show- Verbo que indica afirmação. Ex: Eu show eu!
Vain- Do verbo vir. Ex: Eles vain hoje?
Year- Deixar, partir. Ex: Ele teve que year?

Iniciamos nesta edição o “TOP 10” das comunidades
lusófonas norte-americanas compilado por LUSOBEAT.COM

01.

NELIA
TENGO QUE SEGUIR MI VIDA (CLUB MIX)

02.

DAVID DE MELO
LUSO AMERICANO

03.

MAURICIO MORAIS
ENCOSTA DEVAGARINHO

04.

JORGE FERREIRA
MANEL APERTA O CINTO

05.

CHRIS & SHAWN
UNSTOPPABLE

06.

ELYZIUM
COMO ES CINDERELLA

07.

RENO
1984

08.

STEPHANIE SILVA
IN BETWEEN HEART BEATS

09.

STARLIGHT
COISAS LOUCAS

10.

ERATOXICA
SLIP AWAY

Portugal: Cancelamento de matrículas de veículos
- já destruídos ou desmantelados – mas que não
possuem certificado de destruição.
António A. Archer Leite, advogado
www.archerleiteadvogados.com

A

caba de ser publicado o
D.L. 78/2008 de 6.05.2008
autorizando que até 31 de Dezembro de 2008 se possa efectuar o cancelamento de matrículas
de veículos que não disponham
de certificado de destruição. (O
certificado de destruição foi definido pelo D.L. 292-B/2000 de 15.11.2000, alterado,
no que se refere a automóveis ligeiros em fim de vida,
pelo D.L. n.º 196/2003 de 23.10 ).
O cancelamento de matrícula de veículo(s) que
tenha(m) sido destruído(s) mas que não possuem certificado de destruição, poderá ser feito desde que cumulativamente, o proprietário assim o declare, e comprove
que a viatura:
- não tenha sido presente a inspecções técnicas periódicas (ITP),
- não tenha sido liquidado o imposto de circulação
(DGCI) Direcção Geral de Contribuição e Impostos
- nem efectuado seguro de responsabilidade civil obrigatória (ISP) Instituto de Seguros de Portugal.
O interessado pode prestar o seu consentimento para

o IMTT I.P. (Instituto da Mobilidade e Transportes Terrestres, I.P.) aceder a essa informação, ficando nesse
caso desobrigado de outros meios de prova.
O pedido de cancelamento deverá ser requerido junto
do IMTT, ou a qualquer outra entidade com competência
para registo de veículos, ficando sujeito ao pagamento
de uma taxa de € 30,00.
O cancelamento das matrículas de veículos poderá ser
feito oficiosamente (pelo Estado) nos casos seguintes:
- decorridos seis meses após o pedido de apreensão
do veículo feita pelo proprietário sem que tenha havido
apreensão ou regularização por eventuais possuidores.
Apenas serão considerados os pedidos de apreensão
efectuados até 31.12.2008
- os veículos matriculados entre 01.01.1980 e 31.12.2000
que não tenham sido submetidos a inspecção obrigatória
após 01.01.2003.
A partir do cancelamento é ainda possível a reposição
da matrícula, se tal vier a ser requerido nos 6 meses imediatos, sendo nesse caso obrigatório que os veículos em
causa sejam submetidos a uma inspecção extraordinária
nos Centros de Inspecção Técnica de Veículos.

Coisas do Corisco
José de Sousa

jornal@avozdeportugal.com

C

aros leitores, vocês devem
ter visto o jogo, como todos
os portugueses, eu penso que a
salsicha alemã foi muito indigesta para os nossos jogadores,
que regressam a Portugal depois
do jogo. Talvez um bom cozido à portuguesa lhes fará bem.
Depois de assistir ao jogo entre a Espanha e a Itália,
devo acrescentar que o molho dos caracóis não é muito
aconselhado com pastas.
Vão os italianos fazer uma lavagem de estômago à
base de presunto tipo “Itália”. Pobres “piquenos”…

Agora não é uma coisa do corisco, mas sim um trabalho do corisco.
Houve uma juiz, para os lado de Gatineau, que deu razão a uma pequena de 12 anos, por esta estar em desacordo com o castigo que o pai lhe deu, ou seja que ela
não iria para uma viagem organizada pela escola, por
motivos que o pai achou válidos…
E ainda teve uma
advogada para representá-la. Louvado seja Deus. Numa
idade crítica, ela só
tem 12 anos…
Então vocês não
gostam de passear
na montanha MontRoyal?
Este jornal, que tão
generosamente me
acolhe no seu seio,
tem passado um comunicado durante
várias semanas, e até
agora só consegui reunir 7 pessoas, que já agora agradeço, nomeadamente Luís e Julieta, Antónia, Benjamim, Lurdes, Cristina que trabalha muito, deves voltar
connosco à montanha, sem esquecer o meu cão, que não
falha, já com 13 anos.
Sabem que a publicidade é a alma de um produto.
As empresas gastam muito dinheiro em publicidade,
mas às vezes, para além de serem engraçadas, algumas
são originais, como a de uma companhia de pastas alemãs – outra vez os alemães – utilizarem a proa de um
navio para promoverem uma marca de pasta.
Eu penso que vou fazer como a publicidade alemã.
Até à próxima... Depois das férias!
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O maior grupo financeiro cooperativo no Canadá
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Homenagem aos grandes de Anjou

BelezaS da SeMana

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

a tarde do passado sábado, dia 28 de Junho, tive
o prazer de estar presente numa pequena festa em
honra dos benfeitores e trabalhadores da “festa grande”,

N

Vanessa e Silvia

SUdoKU

foTo da SeMana

no Centro do Espírito Santo em Anjou. Um óptimo almoço foi servido e, no final, uma linda surpresa, deixando muitos de boca aberta. Seis placas foram oferecidas
a pessoas que ajudaram muito essa associação, durante
vários anos.
Eduino Moniz, João Maciel, Fernando Ramos, Henrique Costa, Carlos Pinto e Amílcar da Paz admiraram-se
pela lembrança que lhes foi oferecida, a cada um deles.
Muitas pessoas ajudam, durante muito tempo, e foi tempo de relembrar que eles foram – e são – importantes,
e as placas são símbolo de agradecimento, para toda a
ajuda e o empenho que deram ao Centro de Anjou.
Felicitamos o Presidente do Centro, Liberal Miranda, e
a sua direcção pela linda iniciativa.
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Estádio Saputo cobiçado...
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PalavraS crUzadaS

Kevin Antunes

jornal@avozdeportugal.com

T

eve lugar na passada
semana no Estádio Saputo
o jogo de qualificação para o
Mundial de 2010. O Canadá
recebeu e venceu a selecção de
São Vicente e Grenadinas por
quatro a um, num total de sete
golos a um em dois jogos, para
seguir em frente na fase de qualificação para o próximo
Mundial de Futebol.

relvado natural (único estádio exclusivo para futebol
com relva natural no Canadá), e ao que tudo indica será
para ficar. Os jogadores já manifestaram aos responsáveis a intenção de voltar a jogar naquele local pelo que
Joey Saputo já foi contactado para saber da disponibilidade do recinto.
Como a maioria dos jogadores da selecção Canadiana jogam na Europa, o Estádio Saputo traz pelo menos
duas vantagens para eles: Montreal fica muito mais perto do que Toronto ou Edmonton, e obviamente o relva-

horIzonTaIS:

1.Ave pernalta, da família dos cultrirrostros. Tipo de memória mais usada
nos computadores. Aqui. 2. Laçada. Adiantamento de dinheiro. Língua falada outrora ao sul do Loire. 3. Prega. Medida itinerária chinesa. 4. Que
tem forma de cruz. 5. Alameda, rua de jardim ou parque. Elemento de
formação de palavras que exprime a ideia de dez mil, muitos. 7. De pouca altura. Género de macaco nocturno da América Tropical. 8. Que tem
forma de lagarta. 9. A si mesmo. Carinhosa. 10. Sétima nota da escala
musical. Sinal gráfico convencional. Grito de dor ou de alegria. 11. Palavra
havaiana que designa lavas ásperas e escoriáceas. Qualquer abertura
circular. Antiga embarcação portuguesa muito bojuda.

verTIcaIS:

Foi a primeira vez que a Selecção Canadiana masculina fez um jogo oficial no Estádio Saputo que possui um

do natural com que já estão quase todos habituados a
jogar nos seus respectivos campeonatos.
Com a vitória nesta eliminatória contra o São Vicente e
Grenadinas o Canadá passa para a próxima fase que será
de grupos. O grupo do Canadá constitui-se pelo México,
Honduras e Jamaica. Os encontros da próxima fase começam no mês de Agosto e haverá fortes possibilidades
de se ver a selecção Mexicana, treinada por Eriksson,
em Montreal no mês de Outubro.
* Nota para a vitória do Impact de Montreal por 3-0
frente aos RailHawks de Carolina para o campeonato.
O Brasileiro Severino Jefferson marcou o seu segundo
golo da época. Também outra vitória, desta vez para
a Liga dos Campeões. Vitória de dois a zero sobre os
Whitecaps de Vancouver. Impact soma quatro vitórias
em quatro jogos com a nova equipa técnica.

eUro’2008

Bosingwa e Pepe entre os melhores
s defesas portugueses Bosingwa e Pepe integram
a lista dos 23 melhores jogadores do Euro’2008
de Futebol, competição que terminou domingo à noite com a vitória na final da Espanha frente à Alemanha, por uma bola a zero.
Na selecção ideal
eleita pela UEFA,
Bosingwa e Pepe
são os únicos internacionais portugueses entre os
escolhidos, sendo
que o médio espanhol Xavi Hernandez foi escolhido
como o melhor
futebolista do torneio.
A selecção da
Espanha, que reconquistou o título
europeu 44 anos
depois da primeira
vitória em 1964,
conseguiu colocar nove jogadores entre os melhores da
prova, contra apenas três da Alemanha, finalista venci-

O

do.
Foram os seguintes os 23 eleitos no Euro2008:
GUARDA-REDES
Gianluigi Buffon (Itália), Iker Casillas (Espanha) e
Edwin Van der Sar
(Holanda)
DEFESAS
José
Bosingwa
(PORTUGAL), Philipp Lahm (Alemanha), Carlos Marchena (Espanha), Pepe
(PORTUGAL), Carles Puyol (Espanha) e
Yury Zhirkov (Rússia)
MÉDIOS
Hamit Altintop (Turquia), Luka Modric (Croácia),
Marcos Senna (Espanha), Xavi Hernandez (Espanha),
Konstantin Zyryanov (Rússia), Michael Ballack (Alemanha), Cesc Fabregas (Espanha), Andrés Iniesta (Espanha), Lukas Podolski (Alemanha) e Wesley Sneijder
(Holanda)
AVANÇADOS
Andrey Arshavin (Rússia), Roman Pavlyunchenko
(Rússia), Fernando Torres (Espanha) e David Villa (Espanha)

1. O m. q. galengue. Carta de jogar. Catafalco. 2. Letra grega que corresponde ao r. Centilitro (abrev.). Vereda. 3. Peça de madeira junto do
mastro de um navio para se amarrar as escoteiras da gávea. 4. Espécie
de cerveja africana. Instituto Camões (abrev.). Sociedade Anónima (sigla).
5. Benefício Industrial e Comercial (Econ.). Desobrigar. 6. Pileca. Respiração acelerada, ruidosa ou difícil. 7.Diminuição ou ausência de tacto nos
dedos. Antiga palavra francesa correspondente ao actual oui. 8. Molibdénio (s.q.). Ou (ing.). Bomba para extrair líquidos. 9. Caule subterrâneo
horizontal. 10. O caule próprio das gramíneas, oco ou meduloso, com
nós reforçados e salientes. A ti. Antes de Cristo (abrev.). 11. Perspicácia.
Satélite de Júpiter. Nome de duas espécies de cotovias.

caSaIS da SeMana
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BreveS
cAnEirA AssinA coM
o sporting por QuAtro tEMporAdAs
O defesa português Marco
Caneira assinou um contrato com o Sporting válido
por quatro anos e mostrouse “muito satisfeito” pelo
regresso ao clube da Liga
portuguesa de futebol.
dEco confirMAdo no
chElsEA
O Chelsea confirmou no
seu site oficial a contratação do internacional português Deco, proveniente do
Barcelona. Os valores da
transferência não foram revelados. “O Chelsea Football Club está radiante de
confirmar a contratação de
Deco ao Barcelona”, pode
ler-se no documento. Fica
assim colocado ponto final
na especulação sobre o futuro do craque, que voltará
a trabalhar com Luiz Felipe
Scolari, o grande responsável pelo facto de se ter
tornado internacional português.
BAlBoA Assinou
por QuAtro Anos
O médio Javier Balboa, proveniente do Real Madrid, foi
apresentado como reforço
do Benfica, da Liga Portuguesa de Futebol, com o
qual assinou contrato válido por quatro temporadas.
A Sport Lisboa e Benfica
- Futebol, SAD comunicou
ao mercado a aquisição a
100 por cento dos direitos
desportivos de Javier Balboa por quatro milhões de
euros, ficando definida no
contrato uma cláusula de
rescisão de 20 milhões de
euros. Balboa, pouco utilizado no Real Madrid, é o
terceiro reforço oficializado
pelo Benfica para a época
2008/09, depois de Rúben
Amorim
(ex-Belenenses)
e do francês Yebda (ex-Le
Mans, Fra), ambos para o
meio-campo. O médio nascido em Madrid, internacional pela Guiné Equatorial,
tem 23 anos e ingressou
em 1999 nas camadas jovens do Real Madrid, onde
se cruzou com o actual
treinador do Benfica, o espanhol Quique Flores, chegando ao plantel principal
em 2007/08. Na época passada, alinhou em 10 jogos
pelo Real Madrid, cinco no
campeonato, dois na Liga
dos Campeões e três na
Taça do Rei, e apenas foi
titular um vez, num dos encontros da Taça.

“El Niño” de ouro

Continuação da página 1

as suas qualidades e marcou o único golo da partida. Lançado por Xavi,
o avançado do Liverpool
ultrapassa Lahm em força e velocidade e, perante
a saída do guarda-redes
Lehmann, atira a bola para
o fundo da baliza.
Até ao final da primeira
parte o jogo continuou a
ser bem disputado, embora com um ligeiro ascendente dos espanhóis.
No segundo tempo a tendência manteve-se, mas
o marcador permaneceu
inalterável, com o golo de
“El Niño” a deixar toda
uma Espanha em euforia.

la impediu os adeptos de
irem para as ruas festejar
o título europeu.
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“Quero provar algo mais”

L

uís Figo assumiu que
chegou a acordo com

Felipe Massa vence
G.P. da França

Hélder Dias
Ferrari saiu verdadeiramente em
força no fim-de-semana de 20 a 22 de Junho
em
Magny-Cours,
mais
precisamente
no Grande Prémio da
França, ao posicionar
dois monolugares na
primeira linha de partida, oferecendo assim Kimi Raikkonen
a 200º “pole” e Filipe
Massa a 55ª dobradinha. Em termos competitivos, a sessão classificatória
esteve muito abaixo do esperado e, como tal, seria preciso chegarmos ao Q3 par vermos um pouco mais de
combatividade e, a prová-lo, os cronos dos dez primeiros pilotos, que terminaram o seu dia de trabalho por
apenas um segundo de separação.
Felipe Massa venceu impecavelmente este G.P. da
França, oferecendo assim à Ferrari mais uma dobradinha no campeonato. Kimi Raikkonen, “pole”, teve
problemas com o escape do seu carro no meio da prova e chegou na segunda posição, após ser ultrapassado por Felipe Massa antes da segunda rodada de “pit
stops”. Jarno Trulli, da Toyota, foi o terceiro após segurar de forma sensacional nas últimas voltas o finlandês Heikki Kovalainen, da McLaren, que terminou em
quarto, mesmo após perder cinco posições na grelha
de partida. Massa tem agora 48 pontos pontos, contra
46 de Robert Kubica, actual segundo classificado no
campeonato de pilotos.
Nelsinho Piquet foi o sétimo, após uma excelente
corrida. O brasileiro esteve sempre na zona de pontuação e segurou a pressão de Lewis Hamilton no início
da prova de forma exemplar. No fim, ele ainda foi premiado com um dos poucos erros do bicampeão mundial Fernando Alonso na corrida e ganhou dois pontos
no campeonato.
O espanhol, companheiro de Nelsinho, fechou a zona
de pontuação com a oitava posição. Lewis Hamilton
fez mais uma corrida apagada, com outro erro bisonho. Ele que já tinha sido punido com a perda de dez
posições na grelha de largada, teve de fazer um “drive
through” (passar pelos “pits”) após cortar a “chicane”
Nürburgring enquanto ultrapassava Sebastian Vettel
na primeira volta. O piloto da McLaren chegou apenas
na décima posição.
A Ferrari dominou a corrida desde o começo, quando
Kimi Raikkonen e Felipe Massa mantiveram as posições de partida. Enquanto isso, Fernando Alonso, terceiro colocado, caiu para quinto ao ser ultrapassado
por Jarno Trulli e Robert Kubica.
O espanhol recuperou a posição do polaco na mesma
volta.Mais leve, Raikkonen começou a apertar o ritmo
e fazer voltas rápidas. O finlandês parou antes de Felipe Massa nos “boxes” e voltou à pista com uma desvantagem de 20 segundos em relação ao brasileiro.
Só que Massa foi atrapalhado por Lewis Hamilton
nas duas voltas antes do primeiro “pit stop”, o que permitiu ao finlandês abrir seis segundos quando as posições se restabeleceram. No segundo trecho da corrida,
Raikkonen, surpreendentemente, começou a perder
rendimento e Massa tirava um segundo por volta no
momento. O brasileiro chegou e ultrapassou com facilidade o companheiro de equipa e abriu vantagem.
Após a segunda parada, a distância manteve-se e nada
nas voltas finais atrapalhou o primeiro triunfo de Massa na França.
Próximo encontro a 6 de Julho para o Grande Prémio da Inglaterra. Classificação final deste G.P. da
França:1. Felipe Massa;2. Kimi Raikkönen ;3. Jarno Trulli; 4. Heikki Kovalainen ;5. Robert Kubica
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Ao final da noite, Madrid
ficou bloqueada. Nem o
intenso calor que se faz
sentir na capital espanho-

o Inter de Milão para a
renovação do seu contra-

to por mais uma época.
“Joguei pouco no último
campeonato por causa das
lesões. Não queria acabar
a carreira com uma época
decepcionante.
Queria jogar outra para
provar algo mais e foi
muito bom que a minha
vontade coincidisse com a
do Inter”, disse Figo.
José Mourinho será o
último treinador de Figo,
que vai terminar a carreira
na próxima temporada.
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