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Madeira: Cristiano ronaldo já pensa no préMio FiFa

“Mereço ser o melhor do Mundo”

N

uma cerimónia em que se
fez rodear por muitos amigos, Ronaldo explicou que “os
dois pratos de sopa dados pela
mãe” o ajudaram a crescer. Daí
até tocar no céu foi um ápice, que
até surpreendeu a mãe, Dolores.
Cristiano Ronaldo já não tem
preço, apesar de o novo dono do
Manchester ir em leilão aos 165
milhões de euros. Mas o jovem
garante que o dinheiro não lhe
dá a volta à cabeça.

António Vallacorba
uando este jornal chegar às mãos
dos prezados leitores, já terei
sido submetido à primeira fase de
tratamentos, à base de radioterapia
e quimioterapia, contra as pequenas
células malignas (carcinoma) que me
atacaram, respectivamente, o cérebro,
o esófago e o pulmão direito.
Não posso ser operado, mas, ao que
tudo indica, tem havido um bom grau
de sucesso no controle e, até mesmo,
na completa erradicação das células
Continuação na página 14
em questão. É verdade que muito progresso tem sido feito nesse sentido;
porém vai depender também do meu
estado psicológico e de como o meu
corpo reagirá ao tratamento.
Tem sido uma experiência bastante
traumática logo a partir do momento em que tomei conhecimento deste
caso e durante o que, logo o corpo se
entregou a um completo estado de desânimo incapaz de reagir mais positivamente fosse ao que fosse.
O que, entretanto, tem custado muito
numa situação já de si bastante difícil
Continuação na página 2 Bolsas internaCionais eM queda
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o preÇo da Gasolina
16 de setembro de 2008
MédiAs nAcionAis
canadá
Estados unidos
$1,40732 / litro
$1,08278 / litro
Montreal:
Baril de petróleo (NYM)
$ 1,43614 / litro
16/09: $ 97,36
Toronto:
13/06: $138,60
$1,29374 / litro

lehman Brothers declara falência
O

banco de investimentos norte-americano Lehman Brothers,
um dos maiores do país, anunciou segunda-feira a sua falência, com vista a proteger os seus activos e maximizar o seu valor. O
anúncio está a provocar fortes quebras nas sessões de abertura das
bolsas internacionais, enquanto o BCE anunciou estar a injectar 30
mil milhões de euros na Zona Euro para acalmar mercados financeiros. O Lehman Brothers perdeu cerca de 3,9 mil milhões de dólares
(2,7 mil milhões de euros) no terceiro trimestre do ano, depois de ter
sido obrigado a importantes depreciações nos seus activos devido à
Continuação na página 3

coMpArAção:
14/06 Média nacional canadiana: $1,37981 / litro
todos os prEços EM dólArEs cAnAdiAnos

Montreal
6295 Victoria
35 rue Beaubien Est
101 du Mont Royal O.
Laval
1637 boul. Daniel Johnson

OFERTA EXCEPCIONAL DE FIDO
514.739.2355
514.270.2384
514.448.6996
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por mês

Outros custos aplicáveis.

Com contrato Fido© de 3 anos*.

*Condições aplicam-se. Ver publicidade no interior deste jornal para mais detalhes.
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aGenda CoMunitária
1º aniversário de
traGédias e nauFráGios

Organiza-se um jantar de angariação de fundos em memória dos falecidos
do mar no dia 4 de Outubro de 2008 pelas 19h00 na Igreja St-Enfant Jésus
situada no 5039 St-Dominique em Montreal. Bilhetes à venda por Armanda
García: 514-495-9857; Eddy Sousa: 514-944-5159; Sá e filhos: 514-8423373; Armando Loureiro: 514-844-8157; José Carlos: 514-290-9268.

ranCho FolClóriCo ilhas de enCanto

O Rancho Folclórico, Ilhas de Encanto, da Casa dos Açores do Quebeque,
celebra o seu 11º aniversário e para celebrar o acontecimento, organiza
jantar dançante, abrilhantado pelo DJ L. M. Disco e Duarte Froias, sábado,
dia 20 de Setembro, na Sede da Casa dos Açores, 229 rua Fleury O. pelas 19h30. Venham pois, encorajar os nossos jovens porque eles sao os
continuadores da nossa cultura açoriana . Para reservações contacte com
Dinarte Melo 450 663-0602 ou Damiao 514 387-1273.

Centro de aCÇão
soCio-CoMunitária de Montreal

O Centro de Acção soció-comunitária de Montreal informa que as actividades do Outono, para a 3a idade, recomeçam no dia 24 de Setembro com
o almoço comunitário. As pessoas 55 anos e mais deverão contactar com
o CASCM para se inscreverem. Informamos também que teremos uma
excursão às maçãs no início de Outubro. Se sofre de isolamento contactenos. Para mais informações contactar: 514-842-8045

sport Montreal e BenFiCa

O Sport Montreal e Benfica celebra o seu 23º aniversário no sábado 27 de
Setembro pelas 19h00 na sua sede.
para mais informações contacte 514-273-4389

espaÇo joveM na Casa dos aÇores

Com acentuada efervescência, a Casa dos Açores do Québec, empreende
modificações consideráveis nas suas instalações, criando um importante
espaço para a juventude no segundo andar. Aguardamos sugestões. Mas
o tempo é curto. E passa rápido. Por isso é necessário avançar. Jovem, o
Espaço é teu. Ocupa-o.

noite de Fado

O Centro Comunitário do Espírito Santo organiza uma Noite de Fado no
sábado 4 de Outubro pelas 19h00 animada por Horácio de Melo e Jorge
Pimentel. para mais informações contacte 514-730-1412.

pensaMento da seMana
“Não preciso me drogar para ser um gênio; Não preciso ser um gênio para
ser humano; Mas preciso do meu sorriso para ser feliz.” Charles Chaplin

eFeMérides - 17 de seteMBro
1480. Estabelecimento do Tribunal da Inquisição em Espanha, a pedido
dos Reis Católicos.
1665. Morte de Filipe IV de Espanha, III de Portugal.
1787. A Constituição dos Estados Unidos da América, que criou um poder
central forte, é aprovada por um número de estados suficiente, na Convenção Constitucional reunida em Filadélfia.

la Voix du portugal - the Voice of portugal
4231-B, Boul. st-laurent, Mtl, Qc., canada h2W 1Z4
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Mas que esperança de vida?
de aceitar, é o facto de eu não poder engolir com facilidade os alimentos, líquidos ou sólidos, daí que toda a
comida deverá ser ralada na melhor medida possível. Às
vezes, tento enganar o sistema, mas lá fico com ele todo
obstruído! Para um “medroso” como eu, quase incapaz
de aceitar as realidades da vida como esta, afinal foi com
muita calma que recebi a triste notícia. Deverei ter ficado
(e quase que ainda estou) em perfeito estado de choque!
Todavia, julgo que a derrocada maior, terá sido quando
o meu médico de família– sim, ele! – me aconselhou
a avaliar as minhas opções de tratamento e do seu sucesso/insucesso, tendo em consideração que, por vezes,
será preferível(?) deixar ficar tudo como está para poder
viver um pouco mais de tempo com melhor qualidade
de vida, do que viver “3 a 6 meses apenas” devido aos
tratamentos, os quais, como se sabe, não só matam as
células malignas como também as benignas. E agora...
o que fazer? Pensei muito num jornalista que admirava
bastante, o Michel Vastel, da minha idade e que faleceu
há três semanas duma doença cancerosa, mantida em segredo e, possivelmente, levado pelas condições que atrás
mencionei. Depois, não pude deixar de ter em consideração todas as vossas simpáticas palavras de encorajamento, alguma da pouca fé que me tem movido ultimamente,
porém muito inspirado pelo exemplo do Lance Armstrong, o ciclista norte-americano, de 37 anos e vencedor

Continuação da página 1
de sete edições da Volta à França. Para quem desconheça
tal facto, o Lance, que esteve em Montreal no fim-desemana para angariar fundos para o Cedars Cancer da
Universidade McGill, havia sido diagnosticado em 1996
com cancro em um dos testículos, acabando a doença por
espalhara-se depois pelos pulmões, abdómen e cérebro.
Parece que havia pouca esperança. Mas a sua grande fé e
coragem, a que não foi alheio o tratamento ideal que escolheu (uma opção à qual desconheço se irei ter acesso)
e em que ele rejeitou um medicamento demasiado tóxico para os pulmões, resultaram em cheio, graças a Deus,
pois foi operado aos tumores na cabeça e lhe extraíram o
testículo afectado. Penso em tudo isso, tento pensar com
o melhor optimismo. Todavia, cada caso é diferente dos
demais, como diferentes somos todos uns dos outros Finalmente, tendo-me sentido um pouco mais animado durante o fim-de-semana transacto (talvez devido aos antiinflamatórios que passei a tomar), senti a necessidade de
vir agora aqui para “desabafar” com os meus estimados
amigos/as sobre toda esta delicada situação e, também,
para vos agradecer todo o apoio e preocupação com que
têm demonstrado sobre o meu estado. Deus vos pague! E
deixo tudo nas mãos Dele, embora sabendo que não sou
melhor dos que têm passado ou, infelizmente, irão passar
por idêntica situação.

processos intermináveis
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

O

aumento da criminalidade nos últimos tempos emperra ainda mais o sistema judicial no país. Não há
mãos a medir. Existem montões de processos nas secretarias à espera de despacho os quais, em muitos casos,
acabam por prescrever; uns porque entretanto morrem
os queixosos, outros porque simplesmente decorreu o
prazo legal.
Temos o exemplo do julgamento “Casa Pia”. Há quatro anos que decorre o processo e não se antevê ainda
quando e como irá terminar embora, na opinião de muita gente, irá dar em nada. Ninguém acredita que alguém
seja condenado.
Depressa o regime se encarregará de apagar da memória das pessoas todo o drama e a dor causada às verdadeiras vítimas, as crianças casapianas, que chorarão
em silêncio e calarão interiormente a sua raiva. Abandonadas, em tempos pelas suas famílias, recebidas numa
Casa Pia que as usou e maltratou, serão agora, infelizmente, esquecidas, desta vez pela Justiça.
Além de outros culpados, é ao estado português que
devem ser atribuídas responsabilidades. Durante anos,
crianças inocentes, foram retiradas às suas famílias para
a tutela do Estado, no pressuposto que delas iria cuidar
e proteger. Mas aconteceu precisamente o contrário. De
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forma activa ou conivente, funcionários públicos de diferentes estatutos usaram os seus cargos para enriquecer
com o tráfico de crianças, que forçavam à prostituição
ao serviço de depravados ricos e famosos da alta sociedade lisboeta. É convicção generalizada dos defensores
dos direitos da criança, de que o estado português foi e
é responsável, cúmplice e conivente, ao mais alto nível,
com a exploração de menores, para os quais a “casa”
não foi pia, mas sim, ímpia.
O processo Casa Pia ficará na memória dos portugueses
como uma das maiores vergonhas da história de Lisboa
e de Portugal. Com o nome irremediavelmente manchado, a Casa Pia, segundo a opinião de alguns, deveria ser
extinta. Por respeito a quantos sofreram no seu passado
e para protecção do futuro das crianças que hoje estão
à sua guarda. Cada um dos colégios que constituem o
seu universo está sob desconfortável suspeita, cada um
dos seus alunos acaba, mais cedo ou mais tarde, por ser
estigmatizado.
“Desmembre-se pois a organização, autonomize-se
e reestruture-se cada um dos seus estabelecimentos e
transfiram-se as crianças para entidades que verdadeiramente as protejam, onde possam viver em paz e sem
qualquer estigma”, aconselham ex-alunos da Casa Pia.
Para que esta extinção se torne realidade, alguém sugeriu que Paulo Pedroso poderá ter um papel primordial, agora que reassume funções políticas, também na
área social, onde se notabilizou enquanto governante.
Já teve inclusive a tutela da Casa Pia. Por conexões ao
processo, Paulo Pedroso esteve preso, ao que agora se
sabe, irregularmente. Terá descido aos horrores do inferno, naquela cadeia onde passou cinco meses. Mas,
decerto, tempos bem menos amargos do que os vividos
por aqueles inocentes miúdos casapianos, filhos de um
Deus menor, que para o resto das suas vidas terão que
conviver com as marcas e cicatrizes do passado.
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Breves
tAp: ViAgEns EuropEiAs
A prEços rEduZidos
A transportadora aérea portuguesa, TAP, promete “preços imbatíveis” nas viagens
europeias: 64 euros se a partida for de Lisboa ou do Porto
e 71 se o avião descolar do
Funchal.
Bush hoMEnAgEiA
“hEróis” junto
A MEMoriAl
O Presidente dos Estados
Unidos voltou a homenagear as vítimas dos ataques
terroristas do 11 de Setembro de 2001. No Pentágono
foi inaugurado um memorial
que George W. Bush definiu
como uma demonstração do
“espírito americano”. “Honraremos sempre os heróis
do 11 de Setembro e neste
local nunca esqueceremos
o seu sacrifício. Honraremos
também todos aqueles que
tomaram a nobre decisão de
defender a nossa nação em
tempo de guerra”, disse.
dEZ dEtidos EM
opErAção dA gnr
A GNR deteve dez pessoas
numa operação de combate
contra a criminalidade durante
a madrugada de ontem na vila
de Sesimbra, informou fonte do
Comando Geral da GNR. Dos
10 detidos, cinco não tinham
habilitação legal para conduzir
e os restantes cinco conduziam sob o efeito de álcool. A
opera ção, que envolveu um
efec tivo de 75 militares, tinha
como objectivo a procura de
armas, de substâncias ilícitas
e de estrangeiros ilegais.
touro ABAtido
ilEgAlMEntE
EM MonsArAZ
Um touro foi abatido ilegalmente no sábado à tarde na
vila medieval de Monsaraz,
no Alentejo, no final de uma
novilhada popular, cumprindo uma tradição reivindicada
pela população local.
supErior
O Governo vai duplicar o Fundo de Garantia Mútua para
permitir que no próximo ano
mais de seis mil estudantes
do Ensino Superior tenham
acesso a empréstimos sem
fiador a custos reduzidos. O
anúncio foi feito durante a assinatura de um protocolo com
o Grupo Crédito Agrícola.
MultA
O juíz espanhol que não executou a pena de prisão contra o assassino da menina de
Huelva, Mari Luz Cortés, foi
condenado a uma multa de
1500 euros por “falta grave”.

Bolsas internaCionais eM queda
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lehman Brothers declara falência D. antónio Sousa Braga
Continuação da página 1
crise no mercado imobiliário. A declaração de falência surge depois de tentativas
falhadas do Lehman Brothers de encontrar um comprador, depois do banco britânico Barclays, o último interessado, se
ter retirado da corrida no domingo.
Em comunicado, o banco acrescentou
que a declaração de falência, aprovada
pela direcção, foi apresentado segundafeira na Câmara de Falências para o distrito sul de Nova Iorque.
A nota realça que os clientes do Lehman
Brothers, incluindo os clientes da sua filial Neuberger Berman Holdings, ‘poderão continuar a negociar os seus títulos e
a tomar as decisões que acharem por bem
relativamente às suas contas’.
BCE INJECTA CAPITAL
NA ZONA EURO
Numa reacção ao anúncio de falência,
o Banco Central Europeu (BCE) divulgou estar a proceder a uma injecção de
capital na Zona Euro, com vista a evitar a
desestabilização dos mercados europeus.
O BCE anunciou que aplicou no mercado
monetário 30 mil milhões de euros.
O banco reconhece que a procura de liquidez era forte e que havia 51 instituições à procura de fundos que totalizavam
90,27 mil milhões de euros.
A taxa média destas operações concretizou-se a 4,39 por cento, enquanto a taxa
mínima aceite elevou-se a 4,25 por cento,
precisa o banco em comunicado.
BOLSAS EM QUEDA
O anúncio da falência da Lehman Brothers, e a compra da Merrill Lynch, a
maior corretora mundial, pela Bank of

America, por 50 mil milhões de dólres,
provocou quedas acentuadas nas bolsas
europeias e asiáticas, face à incerteza sobre o futuro do sistema financeiro internacional e norte-americano.
A Euronext Lisboa abriu em queda
acentuada, com o índice PSI20 a cair 2,49
por cento para 8.148,31 pontos, acompanhando as quedas nas bolsas asiáticas
e europeias. Na sexta-feira, a bolsa portuguesa fechou em alta, com o PSI20 a
recuperar 1,38 por cento para os 8.356,23
pontos. Nas bolsas europeias, Paris liderou as perdas ao cair 3,44 por cento.
Frankfurt e Londres recuavam 2,88 por
cento, Madrid 2,78 por cento e Lisboa
2,50 por cento.
Na Índia, o índice Sensex caiu 5,6 por
cento, perdendo 778 pontos para 13.222,
na sequência das notícias de falência do
banco norte-americano.
A bolsa de Taiwan também fechou a sessão em queda, a perder 4,09 por cento,
para 6.052,45 pontos.
MINISTRO CRÊ QUE FALÊNCIA
NÃO AFECTA EUROPA
O ministro da Economia, Manuel Pinho,
admitiu que o anúncio da falência do banco Lehman Brothers, não é uma boa notícia para a economia mundial, até porque
as perspectivas de crescimento têm sido
revistas em baixa, mas frisou que esta
não vai afectar a Europa.
‘A situação financeira nos EUA está a
revelar-se pior do que se pensava. Felizmente, a mesma situação não se aplica à
Europa, sobretudo ao nosso país’, disse
Manuel Pinho, em declarações.

Denunciadas irregularidades
nas eleições angolanas

A

Human Rights Watch (HRW) denunciou, esta segunda-feira, que as
recentes eleições legislativas em Angola,
que acabaram com a vitória do MPLA,
decorreram sob inúmeras irregularidades.
A HRW refere em nota divulgada esta
segunda-feira, ter identificado irregularidades como a obstrução à creditação
de observadores nacionais, por parte da
Comissão Nacional Eleitoral, a falta de
resposta da comissão à parcialidade dos
órgãos de informação e a demora do governo em conceder os financiamentos devidos aos partidos.
A Organização Não-Governamental
afirma ter provas destas três irregularidades que “sugerem que o pleito eleitoral
não respeitou os princípios e directrizes

reguladores de eleições democráticas
da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral”.
A HRW refere ainda que “as assembleias de voto em Luanda registaram graves problemas com a distribuição tardia
de boletins de voto, o que obrigou a CNE
a estender a votação para o dia seguinte”
A directora para a África da HRW, Georgette Gagnon, diz que Angola precisa
de reformar a Comissão Nacional Eleitoral para esta não seja dominada pelo partido no poder e esteja pronta a responder
a problemas eleitorais.
“Assegurar que não há impunidade para
tais ataques é essencial para a realização
de eleições presidenciais mais justas, no
próximo ano”, segundo a organização.

salienta “bom senso”

A

pouco mais de um mês das eleições na Região Autónoma, o bispo dos Açores sublinha o esforço que
está a ser feito pelos partidos políticos para proceder às
alterações ao diploma sobre o estatuto político da região.
D. António Sousa Braga considera que é importante ter
presente a interpretação que o Presidente da República
faz da lei e elogia o bom senso do PS nas alterações do
que, segundo os socialistas, visam pacificar a lei chumbada pelo Tribunal Constitucional.
Recorde-se que os partidos entregaram, ontem, no Parlamento, as alterações ao estatuto político dos Açores.

SaTa admite avançar
com nova greve

O

Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) admite avançar com uma nova
greve na transportadora SATA, alegando que “continua
a faltar um compromisso formal” de que a segmentação
do grupo não vai avançar. Os trabalhadores de terra da
SATA terminou segunda-feira a segunda greve parcial
ao trabalho extraordinário, iniciada a 1 de Setembro.
“Finda esta acção de luta, vamos voltar a contactar os
trabalhadores para definir os moldes e datas de uma
eventual nova paralisação”, assegurou o sindicalista Filipe Rocha, argumentando que a “luta tem de ser intensificada”.

portugueses mais
expostos a droga

O

s portugueses estão
entre os europeus
que mais “regularmente”
estão expostos a problemas relacionados com
drogas, como tráfico,
consumo e seringas abandonadas na rua. A conclusão é de um relatório
internacional do Centro
Internacional para a Prevenção da Criminalidade.
O documento indica que
os países mais expostos
são Portugal, Grécia, Espanha, Itália, Luxemburgo e Holanda.
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Ideias frescas

Um homem também chora...

Natércia Rodrigues
pós um grande dia de trabalho, decidimos ir até um
pequeno, médio, restaurante, cujo chefe é português
e por sinal muito nosso amigo. Aí comemos, falamos e
até nos rimos um bocado. Qual não foi a minha surpresa
quando nos estávamos a despedir, e ele nos anunciou
que era o dia do seu aniversário de casamento. Estava
muito contente pela esposa carinhosa que Deus lhe pôs
ao lado para juntos construírem uma vida a dois. Tiveram
rebentos, os filhos. Mas o meu amigo estava triste neste
dia de grande alegria, porque um destes rebentos não se
encontra mais à sua beira. Quis Deus esse rebento para
Si, e então ele por cá continua triste/alegre porque afinal
tudo isto é fado.
O homem chorou. Porque homem também chora e
quando tem que chorar, chora mesmo. Não deve é chorar toda a vida, porque na realidade também há muita
coisa que o faz sorrir, viver, sonhar e amar. Afinal, os
dias passam e a vida continua e por isso mesmo tem
que limpar as lágrimas que lhe inundem a face e seguir
em frente com um sorriso a rasgar-lhe a cara. Crescemos, dizem eles. A cada instante morre-se e renascese e supostamente nunca da mesma maneira. O nosso
“eu” está continuamente a desaparecer para reaparecer
em algo supostamente melhor. O homem está mergulhado num corpo masculino, mas é um filho de Deus tal
a como a mulher. Um homem também chora, também
sente a saudade, também se entristece quando parte um
ser querido. Ele também se equivoca, se arrepende e até
se sente só muitas vezes e por vezes a única maneira
de aliviar um pouco o peito oprimido é deixar que as
lágrimas jorrem. Ao sentir-se a vontade ou necessidade
de chorar, é preciso abrir as comportas do peito e deixar
que as lágrimas lavem e aliviem o coração. O coração
humano é como um papel que se amarrota e nunca mais
fica sem pregas. Amigo, de nada adiantaria ter todas as
riquezas materiais que o mundo pode oferecer se não
houvesse uma mão amiga, um amigo para compartilharmos as nossas alegrias e tristezas. Obrigada pela amizade, por teres compartilhado a tua dor/alegria e não te
esqueças que a vida é a Vida, é a felicidade.

A

Duceppe quer um
reconhecimento constitucional
S
exta-feira passada, no escritório do Bloc Québécois,
no distrito eleitoral de Papineau, Gilles Duceppe, chefe do partido, apresentou a sua equipa de candidatos para
a região de Montreal. Segundo o senhor Duceppe, esta
nova equipa é a melhor. Em conferência, o chefe do Bloc
deu um relatório das razões que um voto para o seu partido seria positivo e óptimo contra o partido conservador.
Para ele, o Bloc defende melhor os interesses do ambiente e da cultura do Quebeque. O chefe do Bloc apresentou
os seus pontos importantes para a próxima legislativa. A
língua será uma questão importante. Ele apresentará um
projecto que asseguraria que a lei 101 do Quebeque seja
aplicada, integralmente, em todo o território da província.
O outro ponto importante foi o pedido de Gilles Duceppe
para que Stephan Harper, chefe do Partido Conservador
do Canadá, reconheça a nação quebequense distinta na
constituição canadiana, e para que Mario Dumont apresente, nesse sentido, uma moção à Assembleia Nacional.
Respondendo aos jornalistas, disse que “Qualquer lucro
para o Quebeque é um lucro para o futuro do Quebeque,
um passo adiante para a soberania. Quando a província
for reconhecida como nação distinta na constituição do
Canadá, posiciona-nos melhor para poder avançar com a
soberania”. O primeiro-ministro do Canadá já anunciou

que recusa reabrir a constituição actual. Em entrevista
com a deputada do Bloc em Ahuntsic, Maria Mourani, ela
explicou o trabalho do partido no terreno e no Parlamento, para defender os interesses das comunidades culturais.
De mesmo modo, ela explicou-nos que um quebequense
é “todo o indivíduo”, que tenha ou não direito de votar no

território do Quebeque. E que o “cimento” da sociedade é
a sua língua francesa, que se deve defender. Ela prometeu
melhorar as comunicações do partido com os jornais culturais, permitindo veicular melhor as informações, o que
deveriam também realizar os outros partidos políticos.

Monsenhor Turcotte entrega a
sua insígnia da Ordem do Canadá

F

erozmente oposto ao aborto, o cardeal Jean-Claude
Turcotte pôs um gesto repentino mas sem equívoco,
para protestar contra a nomeação do Dr. Henry Morgentaler à Ordem do Canadá: renunciou à sua própria distinção de oficial. Desiludido pela atitude da classe política
e da sociedade quebequense, o Arcebispo de Montreal,
decidiu devolver a sua insígnia da Ordem, na esperança

de forçar uma reflexão sobre o respeito da vida humana.
Recebeu a insígnia da Ordem do Canadá em 1996, das
mãos do governador-geral da época, Roméo Leblanc. O
Cardeal não teve objecção de criticar a sociedade quebequense, que acusa de banalizar o aborto, dizendo “a esse
respeito, tenho medo que a reflexão das pessoas não seja
muito profunda, particularmente no Quebeque”.

Melhorar as operações
para tirar a neve

Dion promete 800
milhões suplementares
para a imigração

A

Cidade de Montreal anunciou 10 medidas que visam
melhorar as operações para retirar a neve das suas
ruas. Durante as próximas tempestades, a Cidade Centro
facilitará os transportes públicos e apostará sobre uma
melhor coordenação entre os distritos. A administração
municipal efectuou este Verão uma consulta para poder
acelerar a limpeza das artérias e passeios da metrópole. O
responsável dos serviços aos cidadãos, Marcel Tremblay,
convocou, este fim-de-semana, os meios de comunicação
social para resumir as novas operações. Para as tempestades que necessitarão o carregamento da neve, a prioridade será dada às ruas utilizadas pelos autocarros. Os
camiões deverão desembaraçar nove vias reservadas aos
autocarros, antes do início das operações da Sociedade de
Transporte de Montreal. Sobre estes eixos, a proibição de
estacionar começará meia hora mais cedo, seja às 5h30.
As equipas deverão seguidamente dar prioridade a uma
vintena de zonas utilizadas pelos autocarros. Recorde-se
que no Inverno passado, vários autocarros ficavam bloqueados nas ruas durante as tempestades.

S

téphane Dion prometeu, durante um almoço perante a comunidade chinesa de Richmond, Colômbia
Britânica, que fará, se vencer as eleições, uma grande
limpeza nos serviços de imigração o Canadá.
O chefe liberal, também qualificou de irresponsáveis
as medidas tomadas pelos conservadores na última
Primavera, em matéria de imigração. O senhor Dion,
anunciou que investirá 800 milhões de dólares suplementares para novas medidas, que visam preencher os
atrasos acumulados no tratamento dos pedidos, para
acolher mais candidatos e assegurar o seu sucesso. “Na
Primavera passada, o governo conservador deu poderes
arbitrários muito importantes ao ministro da Imigração,
o que lhe permite rejeitar automaticamente qualquer categoria de pedidos”, recordou Stephane Dion. “Quando
for primeiro-ministro, retornarei imediatamente sobre
estas decisões injustas e perigosas para o nosso sistema
de imigração”.
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Muito Bons soMos nós

aquilo que nos comove
Joel Neto

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

carta dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: Seja mais moderado na sua teimosia em relação
aos seus familiares. Reúna a sua família com o propósito
de falarem sobre os problemas que vos preocupam. saúde:
Estará em plena forma física. dinheiro: Não baixe os braços
enquanto não resolver todos os problemas.
número da sorte: 23
números da semana: 23, 45, 11, 3, 37, 4

touro (20 de Abril - 20 de Maio)
carta dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor:
Seja franco e claro com a sua cara-metade. Aprenda a aceitar-se na sua globalidade, afinal você não tem que ser um
Super-Homem! saúde: Uma ida ao médico poderá ser-lhe
muito útil. dinheiro: Antes de investir, procure o conselho de um especialista. número da sorte: 67
números da semana: 49, 12, 5, 26, 35, 9

géMEos (21 de Maio - 20 de junho)
carta dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Organize uma partida de bowling para reunir os amigos. Não perca o contacto com as coisas mais simples da
vida. saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de tristeza,
combata-a! dinheiro: Não se precipite nos gastos.
número da sorte: 40 números da semana: 19, 23, 42, 39, 2, 21

cArAnguEjo (21 junho - 22 de julho)
carta dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais atenção à
sua família. A felicidade é de tal forma importante que deve
esforçar-se para a alcançar. saúde: Poderá andar muito tenso. dinheiro: Período positivo e atractivo, haverá uma subida do seu
rendimento mensal. número da sorte: 70
números da semana: 37, 29, 45, 7, 10, 25

lEão (23 de julho - 22 de Agosto)
carta dominante: O Sol, que significa Glória, Honra. Amor:
Tente ter uma vida social mais activa. Que tudo o que é belo
seja atraído para junto de si! saúde: Cuidado com a coluna,
não faça grandes esforços. dinheiro: Procure demonstrar
um pouco mais de interesse pelo seu trabalho, e poderá ser recompensado por isso. número da sorte: 19
números da semana: 7, 19, 22, 43, 6, 11

VirgEM (23 de Agosto - 22 de setembro)
carta dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Os ciúmes não levam a lado nenhum, tenha
confiança na pessoa que tem a seu lado. Que o Amor e a
Felicidade sejam uma constante na sua vida! saúde: Cuidado com a
diabetes, não coma muitos doces. dinheiro: Momento propício para um
investimento mais sério.
número da sorte: 31
números da semana: 30, 4, 26, 18, 40, 38

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)
carta dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa
Útil, Maturidade. Amor: Uma nova amizade ou relação mais
séria poderá surgir. Se cultivar o relacionamento interpessoal
obterá benefícios. saúde: A sua emoção será a causa de
alguns transtornos físicos. dinheiro: A vida profissional está em alta.
número da sorte: 76
números da semana: 27, 49, 5, 38, 22, 14

Escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)
carta dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Procure ser sincero nas suas promessas se quer que
a pessoa que tem a seu lado confie em si. Avalie as pessoas
pelas suas acções e não pela sua aparência!
saúde: Liberte-se e a sua saúde irá melhorar.
dinheiro: Excelente período para tratar de assuntos de carácter profissional.
número da sorte: 41
números da semana: 41, 19, 36, 20, 6, 12

sAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)
carta dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a
ganhar com isso. Olhe tudo com amor, assim a vida será
uma festa! saúde: Possíveis dores nas articulações.
dinheiro: Esta é uma óptima altura para reduzir os seus gastos.
número da sorte: 53
números da semana: 23, 44, 20, 47, 4, 25

cApricórnio (22 dezembro - 20 de janeiro)
carta dominante: 8 de Copas, que significa Concretização,
Felicidade. Amor: Irá viver momentos escaldantes com a
pessoa que ama. xercitar a arte de ser feliz é muito divertido!
saúde: Não coma demasiados doces.
dinheiro: Não gaste além das suas possibilidades.
número da sorte: 44
números da semana: 3, 27, 45, 13, 20, 33

AQuÁrio (21 de janeiro - 18 de fevereiro)
carta dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada.
Amor: As relações com as pessoas que ama não serão as
melhores. Que a compreensão viva no seu coração!
saúde: Sempre que for possível, dê grandes passeios.
dinheiro: Ser-lhe-á oferecido o emprego que deseja.
número da sorte: 56
números da semana: 25, 10, 47, 36, 19, 2

pEixEs (19 de fevereiro - 20 de Março)
carta dominante: Justiça, que significa Justiça.
Amor: Partilhe com a sua família as suas ideias e peça-lhes
alguns conselhos, verá que não se arrependerá. Que a verdadeira sabedoria entre no seu coração!
saúde: O seu organismo vai ser o espelho do seu estado de espírito.
dinheiro: Tendência para gastar desenfreadamente.
número da sorte: 8
números da semana: 14, 20, 43, 32, 1, 25

“És um bocado azedo. Falas mal de
tudo”, diz-me Pedro. “Às vezes pergunto-me se não há nada que te comova.” Talvez tenha razão: fui criado
numa religião desconfiada, habitueime a ler os cépticos, atirei-me de uns
quantos precipícios – e além disso, não posso negá-lo,
encontrei sempre algum encanto em ser do contra, apesar de há muito ter aprendido que ser do contra é quase
sempre mais fácil do que ser a favor. Sou azedo, pronto.
E, contudo, há coisas que me comovem. Um homem
com um fato de mau gosto e gravatinha de napa, dandose ares de importância. Outro cujo carro avaria na ponte
num domingo de Verão. Outro ainda que mete dez euros de gasolina a um sábado de manhã. Coisas que me
comovem em sentido lato – e, aliás, instantes concretos
que me comoveram tanto ou mais ainda. Um velho que
se perdeu no Cais do Sodré e que eu depois levei a casa
à Ajuda, medrosos ambos, numa noite chuvosa. Os operários ucranianos que se despediam uns dos outros junto
ao autocarro, em Portimão, naquele Natal em que alguns
voltavam a casa e outros permaneciam aqui. O preto de
Paratii que levou a namorada a jantar entre os turistas e
com ela dividiu uma lasanha e um guaraná. Dêem-me
a obra completa de Whitman, todas as árias de Bach e
os mais surpreendentes pratos do chef Melo – nenhum
deles alguma vez conseguirá comover-me como aquele
preto que levou a mulher a jantar pela primeira vez, se
sentou lado a lado com ela sem alguma vez olhá-la nos
olhos, dividiu pausadamente a lasanha em dois, muito
cerimonioso, repetiu o gesto com a lata de guaraná, pingo a pingo, pagou a conta com a nota de dez dólares que
lhe chocalhava solitária na carteira de velcro e, quando
enfim havia já saído em direcção ao morro, voltou atrás
para deixar como gorjeta os dois dólares que lhe haviam
sobrado à excentricidade.
Basicamente, comove-me a solidão, comove-me a impotência – comove-me a derrota de um homem digno às
garras da macro-economia e a forma como isso acentua a sua solidão e a sua impotência. Há outras coisas
que me comovem. A morte comove-me, claro. A doença comove-me. O desespero comove-me. Mas a morte
comove-me porque é a mais repleta de solidão de todas
as coisas, não porque se trata do fim de tudo. A doença

comove-me porque comporta impotência. O desespero
comove-me porque é sempre o fim da dignidade. O que
me comove é a impossibilidade da dignidade. Comoveme a vida, mais do que a morte.
Por outro lado, comove-me abrir um pacote novo de
post-it. Comove-me um homem que passa silencioso,
altivo ainda, os olhos profundamente azuis denunciando
a fragilidade da sua altivez. Comove-me um polícia que
telefona para casa. Comoviam-me as putas do Café dos
Artistas. Comoveram-me os dois marmanjos do Bairro
Alto que, na tarde do último Réveillon, surpreendi conversando sobre o facto de não terem nada combinado e
de deverem talvez arranjar um programa a dois, jantar
ou assim – e comoveu-me tanto o que o propunha como
aquele que tentava escapar à proposta. Comoveu-me a
empregada daquele café do Príncipe Real que no outro
dia se questionava, perante uma revista cor-de-rosa em
que uma manequim chamava execrável ao ex-namorado: “Mas o que é ‘execrável’? Não sei o que é que ela
quer dizer com isto…” – e comoveu-me depois a solicitude do colega chico-esperto, tão ignorante quanto
ela, mas empenhado em desmontar etimologicamente
o termo: “Execrável? É fácil. Qual é a origem da palavra?” Comove-me a desgraça, comove-me a ignorância,
comovem-me os post-it e comove-me quem acha que as
palavras e as suas etimologias são coisas fáceis – comove-me e provoca-me alguma inveja também.
Mas não se deixem enganar: o que me comove sou eu
próprio. Nasci entre gravatas de napa, impotente – e depois fui crescendo aos ombros de um polícia que metia
quinhentos escudos de gasolina e caminhava silencioso,
altivo mas frágil, a contar as horas para telefonar para
casa. Comovo-me eu. Comove-me a minha solidão, a
minha impotência – e comove-me tudo aquilo que, de
alguma forma, seja mensageiro da minha última dignidade. Por isso me têm comovido tanto, por estes dias,
os velhos bons, que me recordam os outros velhos da
minha vida – e por isso me têm chateado tanto, comovendo-me talvez ainda mais, os velhos maus, que é o
que, gaita, eu sei hoje que vou ser um dia. “O altruísmo
é a forma mais inteligente de ser egoísta”, escrevia-me
no outro dia um leitor, Manuel Galvão. É o que eu sou,
Pedro: um egoísta. Um egoísta quando falo mal e um
egoísta quando me comovo. De resto, temo que o sejamos todos.
«Dêem-me a obra completa de Whitman, todas as
árias de Bach e os mais surpreendentes pratos do chef
Melo – nenhum deles alguma vez conseguirá comoverme como aquele preto que levou a mulher a jantar »
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“KaMiKaZe” adolescente desiste de atentado
J.J. Marques da Silva
jjmarquesdasilva@avozdeportugal.com

A

notícia circulou em 26 de
Agosto deste ano. Lêmo-la
no Diário de Notícias de Portugal, que a recopilou do diário
espanhol El País. Trata de uma
jovem entre 13 e 15 anos, iraquiana, que “se apresentou à polícia em Baquba, a volátil cidade ao norte de Bagdad,
afirmando não querer fazer uso da carga mortal que tinha presa ao seu corpo”.
De início os polícias imaginaram um truque para cometer com eles o atentado e, de imediato, puseram-lhe
as algemas e tiraram-lhe o cinto com os explosivos.
Só depois de todas as precauções a interrogaram, e a
resposta que obtiveram foi que “não queria fazer-se explodir com o cinto. É bem provável que também tenha
dito que não queria assassinar pessoas inocentes. Nada
mais se conclui com acerto, e o porta-voz do exército
americano só acrescenta que o caso está a ser investigado em colaboração com a Polícia visando a acção de
terceiros.
É aqui que o nossos coração bate de forte inquietude!
Que vão fazer da menina? Nada se diz se ela “foi obrigada a aceitar o cinto, ou se o fez voluntariamente”.
Muita gente sabe que a Al-Queda tem intérpretes do
Corão, bem astutos, capazes de convencerem qualquer
pessoa, que, depois dum assassinato em nome de Alah,
receberá a recompensa de uma infinidade de coisas boas
que nunca se esgotam nos armazéns celestes, e lhes são
distribuídas por seres da mais alta estirpe e formosura...
Requer-se grande inteligência, ou bom conhecimento
do Corão, para ver e compreender o contrário das afirmações desses intérpretes. Daí que a resolução desta
adolescente nos ajuda a crer que, apesar da sua curta

idade, tem um caracter determinado, com alto grau de
inteligência.
Nós também compreendemos que muitos dos kamikazes que se imolaram nos outros atentados, foram obrigados e, diante das ameaças de morte, convenceram-se
de que morrer na explosão das bombas que levavam, era
preferível à tortura mortal, e a misericórdia de Alah não
deixaria de ser benéfica. Só que nenhum regressou para
dar testemunho. E a dúvida instalou-se!
Este feito da menina pode ser origem para muitas resoluções futuras, em desistência ou recusas de atentados.
Desde que não haja quem aceite por um cinto ou vestir um colete com bombas para ir matar inocentes, os
atentados diminuirão, e até no céu haverá mais alegria
pois estamos seguros de que Deus não comparte esses
atentados, mesmo que se lhes atribua façanha de guerra
santa. Esta adolescente deu ao mundo inteiro um legítimo exemplo de liberdade, e merece protecção e carinho
de todas as pessoas, e a defesa das autoridades.
Compreendemos que ela corre um risco tremendo!
Mesmo que tenha aceitado voluntariamente o cinto letal,
a justiça dos terceiros cuja acção está a ser investigada,
se ela não tiver protecção condigna, não lhe perdoará a
desobediência apesar da sua tenra idade. Não temos relutância em citar o Corão para mostrar a contraste com
os sicários da morte: “Olhai! Alah ordena-vos a justiça,
a bondade, a beneficência, a liberdade para os parentes;
e proíbe as torpezas, as abominações e a maldade. Ele
exorta-vos a que presteis atenção” (Sutra l6:90).
O Diário de Notícias também esclarece: “A atitude das
forças de segurança não surpreende tendo em conta que
a Al-Queda tem utilizado mulheres, adolescentes, crianças e até deficientes mentais para perpetrar atentados
suicidas. A utilização das mulheres tem a sua explica-

ção: passam mais facilmente os controles da segurança
onde nenhum militar se atreverá a fazer-lhes qualquer
revista”.
Mais facilidade, portanto, do extermínio que lhes incumbem.
No Corão também está escrito: “A devastação aparece
na terra e no mar, por causa do mal que as mãos dos
homens tem feito” (Sutra 30:41). Será bom concluir que
esses sicários da morte não estão ao serviço de Deus.
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Torneio de Golfe em Anjou

Uma iniciativa em ouro para o povo
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

N

o dia 4 de Setembro, no
“Club de Golf Métropolitain-Anjou”, um grande grupo de
amadores e simpatizantes de golfe
invadiu os “greens” para uma boa
causa.

Há mais de 10 anos que o Presidente da Junta de Freguesia de Anjou, Luís Miranda, organiza um torneio de
golfe para ajudar uma organização comunitária ou um

evento dentro do seu distrito. Nos quatros últimos anos,
a junta de freguesia do sr. Miranda organiza um desfile
do Pai Natal, uma linda iniciativa que traz muita alegria
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às crianças, e um lindo
evento familiar.
Tudo decorreu de
maneira admirável;
até a natureza ajudou,
proporcionando aos
jogadores um lindo
dia de Sol.
Todos adoraram este
lindíssimo evento, que
deu muita alegria aos
jogadores através dos
18 “buracos” de tipo
campeonato.
Depois do torneio,
todos tiveram a oportunidade de conviver e
saborear um saboroso

jantar, num ambiente de amizade e confraternização.
Graças a Luís Miranda, à sua equipa e aos vários voluntários – todos muito simpáticos –, fizeram deste
evento um sucesso.
Parabéns a todos!

O “Centre funéraire Côte-des-Neiges” que pertence à rede Dignité estava presente na 10ª edição do torneio de golfe do sr. Luís Miranda, que decorreu no dia
4 de Setembro. Na fotografia, de esquerda para a direita: Luís Miranda, Presidente da junta de freguesia de Anjou, Teresa Di Palma Melchior directora-adjunta
do Centro Funerário, Monique Joachim colaboradora do Centro Funerário, bem como Danny Gallant, director-geral do Centre funéraire Côte-des-Neiges.
Estamos orgulhosos de ter participado e poder incentivar o desenvolvimento da juventude da freguesia de Anjou.
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16 de Setembro de 2008
1 euro = caD 1.535180
consulado Geral
de portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

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

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

DISCOS/LIVROS

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

Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

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

450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

AGÊNCIAS DE VIAGENS

514.849.1153
514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

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

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
HELIO

514.886.7001
514.497.3896

IGREJAS
6297 Monkland Ave.

514.484.3795

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.842.3373

MONUMENTOS

514.844.3307

VOYAGES ELITE PLUS

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

BOUTIQUES

4270 St-Laurent #200

514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICAS
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

514.987.0080

COMPUTADORES

Problemas
com
o seu
computador
Telefone
514 299-2966

nrodrigues@avozdeportugal.com

A

Associação Portuguesa de Lasalle, comemorou no
passado dia 7 de Setembro, o seu 28º aniversário
com um almoço de convívio, reunindo dirigentes, sócios e convidados. Como já é hábito, houve um jogo
de futebol às 10h30 no Riverside Parc entre os amigos
desta associação e alguns empregados portugueses da
companhia Wilson Machine de Lasalle. Quem saiu vitorioso deste encontro desportivo foi a Associação, com
um resultado de 5 golos a 3.

514.985.2411

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

OURIVESARIAS

PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

514.272.0362

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

514.288.2082

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL

CLÍNICA MÉDICA LUSO

Natércia Rodrigues

Me. ÉLIZABETH DA SILVA

PADARIAS

4244 St. Laurent

associação de lasalle

Me. EDUARDO DIAS

4409 St. Laurent

CAIXA PORTUGUESA

N

ascido em 15 de Abril de 1929, este iminente especialista da Constituição canadiana e dos direitos humanos, teve uma ilustre carreira. Ele deixou a sua marca
na Universidade de Ottawa onde ensinou na Faculdade de
Direito civil, antes de se tornar Decano, de 1969 a 1979.
Nomeado Senador em Setembro de 1988 sob a bandeira
conservadora, foi autor de um grande número de artigos e
obras de Direito, para além de ter traduzido a Carta Canadiana dos Direitos e Liberdades.Grande institucionalista
e ardente partidário do bilinguismo e da unidade canadiana, assumiu igualmente a direcção do Centro dos Direitos Humanos de 1986 a 1989 e coopresidiu as Comissões
mistas do Parlamento e do Senado, sobre a fórmula de
emenda (relatório Beaudoin-Edwards) e sobre a renovação constitucional (relatório Beaudoin-Dobbie).

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

BOUTIQUE ANA MARIA
514.849.6619

faleceu o constitucionalista
Gérald-Beaudoin

Me. LUCIEN BERNARDO

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

CAIXA DE ECONOMIA

Faleceu em Montreal, segunda-feira, dia 15 de
Setembro de 2008, com 74 anos de idade, Domingo
Fernandez, conhecido na comunidade como “o
Espanhol”, esposo de Ivone Fernandez.
Deixa na dor a sua esposa, sua filha, seu genro e
seus netos, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
j.A. guilbault
complexe funéraire
5359, boul. st-Michel (esquina Masson)
Montreal
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 17 de Setembro
de 2008, das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã,
quinta-feira 18 de Setembro, às 14h, na Missão Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

GRANITE LACROIX INC.

NOTÁRIOS

LISBOA
355 Rachel Est

514.385.1484
514.385.3541

514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

225 Gounod

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

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

ELECTRO-LUSO

514.273.9638

ALGARVE
681 Jarry Est

ELECTRICIDADE

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA

eNSiNo
Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

DISCOTECA PORTUGUESA

domingo fernandez

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.

514.861.4562

REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA

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

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

Após um saboroso almoço, um bonito bolo trazido
pela direcção foi cortado pelo sócio número um, Joaquim Leirião, tendo-se então cantado o “Feliz Aniversário”. Nesta altura em que celebram este aniversário,
importa recordar o intenso e empenhado trabalho desenvolvido ao longo deste tempo em prol do clube. Muitos
Presidentes por ali passaram, muitas direcções e muitos
benévolos. Todos deram o seu melhor e continuam a faze-lo. Presentes neste convívio estavam muitos conhecidos e amigos nossos que ficamos contentes em os rever, orgulhando-nos de lá termos visto cerca de noventa
pessoas. A Associacão Portuguesa de Lasalle com a sua
sede no 2136A Rua Pigeon, é um local acolhedor onde
todos podem ir tomar uma refeição, um refresco, ver um
jogo na televisão ou mesmo jogar às cartas.
Neste aniversário, A Voz de Portugal, com satisfação,
aproveita para dar os parabéns e formular votos de felicidades a esta instituição que com uma história de 28
anos, tem contribuído decisivamente para tornar mais
felizes muitas pessoas. E, porque as pessoas são e serão
sempre o mais importante... que o tamanho das acções
futuras desta associação aniversariante, corresponda às
necessidades daqueles que continuarão a procurá-la.

†

liduina Manteiga soares
1930 – 2008

Faleceu em Montreal, no dia 10 de Setembro de
2008, com 78 anos de idade, Liduina Manteiga
Soares, natural da Vila da Rosário Lagoa, São
Miguel, Açores, esposa de João da Silva.
Deixa na dor o seu esposo, os seus filhos Arnaldo
(Lizette do Rego) e João Paul (Marlene Dubreucq);
a sua neta Nancy; seus irmãos Manuel (Margarida)
e Dinis; sobrinhos (as), assim como outros familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | MEMoriA
1120, jean-talon este, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 15 de Setembro de 2008, após missa de
corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério NotreDame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

luís Arruda

†

joão tavares

†

Maria Mendonça

Faleceu em Montreal, no dia 11 de Setembro de
2008, com 69 anos de idade, Luís Arruda, natural
da Covoada, Arrifes, São Miguel, Açores, esposo de
Juventina Raposo.
Deixa na dor a sua esposa, os seus filhos (as)
José Luís, Duarte, Fernando (Alda Oliveira), Paula
(Stephane Blanchette) e Suzie; seus netos (as)
Jennyfer, Vanessa, Ophelie, Nelson, David, Sandra,
Jade, Samuel, Michael, Prescilia e Alexandre; sua
bisneta Fay; seus irmãos João e José; sua irmã
Encarnação; sobrinhos (as), assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | MEMoriA
6200, Boul. léger, Montreal-norte
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 15 de Setembro de 2008, após missa
de corpo presente, na Igreja Sainte Colette. Foi a sepultar, em cripta, no
Mausoléu Padre Pio, no Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Setembro de
2008, com 70 anos de idade, João Tavares, natural
das Feteiras do Sul, São Miguel, Açores, esposo de
Maria de Sousa.
Deixa na dor a sua esposa, os seus filhos Johnny
(Teresa Sousa) e Jeffrey; seus irmãos (ãs) Manuel,
Maria do Carmo, Maria Angelina; sua cunhada
Francelina (Jacinto Narciso); sobrinhos (as), assim
como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | MEMoriA
4231, boul. st-laurent, Montreal
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 15 de Setembro de 2008, após missa
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar, em cripta, no
Mausoléu Santa Rita, no Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma,
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Setembro de
2008, com 84 anos de idade, Maria Mendonça,
natural da Lomba do Alcaide, Povoação, São Miguel,
Açores, viúva de Manuel da Silva.
Deixa na dor os seus filhos (as) Francisco (Lorena
Costa), Goretti (Arlindo Valente), Inês (José de
Sousa), Teresa (Gabriel Silva), Mário (Conceição
Resendes), Maria José (Jacinto Cabral); seus
netos (as) Pedro, Ricardo, Sonia, Tania, Eddy,
Andy, Amanda, Sami Joe, Kimberly e Melinda, e
seus cônjuges respectivos; seus bisnetos Michael,
Megan, James; seus irmãos Hortença, Clotilde, Izaltina e José; cunhados
(as), assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred dallaire | MEMoriA
1111 laurier oeste, outremont
514.277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu ontem, terça-feira 16 de Setembro de 2008, após
missa de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar, em cripta,
no Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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CLASSIFICADOS
$ 9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

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

eMpReGoS
operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. tempo inteiro.
(514) 820-5247
les Entrepreneurs Bucaro inc.
Empresa em plena expansão procura instalador de “pavé-uni”, com
um mínimo de 5 anos de experiência. Também procuramos jornaleiro
com 3 anos de experiência. Salário
conforme qualificações. Muitas regalias. 514-325-7729
Senhora para limpeza. Segunda,
quarta, quinta e sexta-feira. Referências. Telefonar depois das 19h. Não
telefonar ao sábado.
514-737-6370

veNDe-Se

aRReNDa-Se

Senhora para trabalhar em cozinha
de restaurante português, com experiência. 514-240-3912

Setúbal - Apartamento T2 (6º andar)
Todo renovado, com magníficas vistas sobre o rio, montanhas (Palmela)
e área circundante. A passos de todos os serviços, incluindo mercearia,
farmácia, restaurantes e cafés, estação de comboios; a 10 minutos a
pé do ferry-boat de Tróia. Para mais
informações e fotos: www.casacaso.
com, ref.: SDS_AP_T2_14775. Pode
comprá-lo completamente mobilado.
“Chave-em-mão”. Preço negociável.
Também disponível para compra,
garagem interior, a proximidade, ref.:
SDS_GA_14772.
para informações, contactar
cristina Branco 450-653-4948

31/2 , St-Michel. Bom preço. Livre em
Outubro. 514-384-1025

aRReNDa-Se

coSTURa

Grande 3 meio-subsolo. Ideal para
pessoa só. Próximo de todos os
serviços. 514-725-1213

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

Padeiro ou ajudante padeiro, a tempo inteiro.
contactar Victor ou patrícia:
514-272-0362
Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em
Laval. Salário conforme experiência.
$18/hora e mais.
450-963-3462
Lava-pratos a tempo parcial, para
as manhãs. Contactar Casimiro
gomes 514-509-4090

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.,
6035 côte-de-liesse, ville St-laurent
Farmácia procura caixeira, a tempo parcial, dia e fins-de-semana;
pessoa para departamento de cosmética, tempo parcial, com/sem experiência, disponível de dia, noite e
fins-de-semana.
514-843-6697 (para a caixa, #2 /
para cosméticos #3, joanna).
O Restaurante Le Roi du Plateau
procura ajudante cozinheiro com
experiência.
514-844-8393
depois das 16h

Procuramos condutor de classe 1 ou
3 e jornaleiro. $24.50 / hora.
514-863-1865 ou 514-376-0862
Casal para manutenção de imóvel
(50 apartamentos), com experiência
e boas referências. Em Laval (próximo do Metro Cartier e à beira da
água). Salário + apartamento (4 ½
com grande balcão).
514-355-1233

veNDe-Se

urgEntE
Procura-se empregado para
trabalhar em padaria, à caixa.
Tempo inteiro ou parcial. Pessoas
sérias e responsáveis.
contactar 514-812-3683

padaria à venda, por
motivo de doença.
514-843-6668
ou 514-849-6716

Quinquilharia Azores inc.
Procura-se empregado para distribuição a tempo inteiro. Entre 20 e
40 anos.
contactar 514-845-3543

Vende-se barbearia, situada no 1864
rua Ste-Catherine oeste, na baixa citadina. Contactar Luigi.
514-932-1378(dia) ou
514-322-5295 (depois das 19h)

1/2

viDeNTe
Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.
rosa 514 278.3956

eNcoNTRoS
Rapaz português com excelentes
referências e boas intenções, procura rapariga entre 25 e 35 anos.
antonio5@videotron.ca

Sr Issa - 13 de Agosto de 2008 - old tel. #: 514-699-1001 - Capi, F: 514-739-6709
2 cols X 47 lignes agate
A Voz de Portugal

issa Vidente Médium
Eficácia em 2 dias. Regresso
imediato da pessoa amada. Amor
durável, desenvoltura, negócios,
jogos, mau-olhado, protecção,
etc. Trabalho sério e discreto.
Satisfação garantida a 100%.
para os casos urgentes, difíceis
e desesperados, contacte issa
EPOIS
ENTO D
PAGAM ULTADOS.
S
E
DE R

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 $

eMpReGoS

514-688-6088
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IDENTIFICAÇÃO

NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

Todos os classiﬁcados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente.
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

CoMBustíveis

apetro não se
compromete com descidas

D

epois do presidente da Galp, também o secretáriogeral da Apetro, a associação que representa as
empresas petrolíferas, lamenta não poder baixar o preço dos combustíveis tão depressa como pediu o ministro
da Economia. Apesar do petróleo estar aos níveis mais
baixos deste ano, José Horta explica que, no caso português, há outros factores que pesam na formulação dos
preços. “O senhor ministro sabe, tão bem como nós, que,
infelizmente, nós não controlamos o mercado internacional e também sabe, pelos relatórios que foram feitos
pela Autoridade da Concorrência recentemente, que em
Portugal a indústria petrolífera se rege escrupulosamente
pelas cotações internacionais. Toda a gente fala só da baixa do crude. Ora, o crude é importante na formulação dos
preços, mas não é o mais importante. Nós seguimos as
cotações dos refinados da gasolina e do gasóleo no mercado do noroeste da Europa”, disse. José Horta admite
uma descida dos combustíveis, mas a prazo e sem apontar datas, isto apesar do ministro Manuel Pinho ter hoje
defendido uma descida rápida dos combustíveis.
Group Corwik, a well established dynamic
company in ladies’ sportswear is seeking a
sample maker. Qualifications: - at least 5 years
experience in women’s sportswear sample
making - knowledge in sewing lined jackets
- candidate must be capable of expressing
themselves in French or English. Please contact
Lucie Maud at 514-381-5393 ext. 339.
Groupe Corwik, une compagnie dynamique et
bien établie dans le sportswear pour dame, est
à la recherche d’un ou d’une échantillonneuse
pour joindre son équipe. Les qualifications
requises pour l’emploi sont les suivantes : un minimum de 5 ans d’expérience dans la
confection d’échantillon pour dames - une bonne
connaissance de la confection de jackets doublés
– être capable de s’exprimer soit en Français ou
en Anglais. Veuillez contacter Lucie Maud au
514-381-5393 ext. 339.
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anedotas do luis Melo
Um homem bebia muito e estava sempre bêbedo e aí chatiava-se muito
com a sua mulher. Caía no chão e depois não se podia levantar. A coitada
da mulher, sem poder, muitas vezes o levantou do chão. Quando o homem morreu ele foi queimado. Ela pegou nas cinzas dele, trouxe-as para
casa e espalhou-as pela casa toda. Depois pegou no aspirador e dizia
assim “hoje é a ultima véz que te levanto do chão”.
Na comemoração dos 500 anos da descoberta do Brasil, a professora faz
perguntas relacionadas com este país irmão. E pergunta ao Zézinho:
- Menino Zézinho, se souberes diz-me o nome de três Estados do Brasil.
Ele, muito aflito, começa a olhar para os colegas para ver se algum o
ajudava e de repente fixa os olhos nas coxas da Ritinha que vestia uma
mini-saia e responde:
- Bela Vista,... Pernambuco e Mato Grosso,...

Foto da seMana
Quem é ele?

BoCa do inFerno

povo americano, eis a votação
do júri de castelo Branco
Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

D

e quatro em quatro anos, os
analistas portugueses discutem as eleições americanas e,
como é óbvio, influenciam decisivamente o seu resultado. Nenhum sociólogo responsável deixou de registar, aqui há tempos,
a célebre crónica de Luís Delgado, intitulada Eu voto
Bush, e a responsabilidade que essa corajosa declaração
de voto teve na vitória do actual presidente. Menos bem
sucedida, mas igualmente ousada, foi, há quatro anos, a
iniciativa do vespertino A Capital. O jornal, entretanto
extinto (e ninguém me convence de que a sua extinção
não teve mãozinha da CIA), anunciou que iria adoptar
uma linha editorial que defendia a derrota de George
W. Bush. Hoje, sou eu que me encontro na posição de
comunicar aos americanos a minha intenção de voto. É
uma honra, tanto para mim como para eles.
A verdade é que não tenho intenção de votar em ninguém. Já encontro sérias dificuldades para decidir em
quem votar no meu próprio país, quanto mais nos outros. Além disso, ao contrário da generalidade das pessoas de esquerda, eu não quero que Barack Obama
ganhe as eleições. Quero que Barack Obama seja Presidente – o que não é bem a mesma coisa, como Al Gore
bem sabe.
Em todo o caso, não ficarei especialmente abalado se
Obama não for Presidente. Creio que sou imune ao efeito que a política americana produz nos portugueses. Se
os democratas ganharem as eleições, os portugueses de
direita que agora odeiam Obama vão acabar por lhe dedicar o amor que qualquer Presidente dos EUA lhes me-

rece, e os portugueses de esquerda que agora o apoiam
acabarão por desprezar o chefe dos imperialistas assim
que ele jurar a Constituição. Pelo sim, pelo não, eu vou
mantendo uma coerente indiferença perante todos os
candidatos. É uma atitude que os magoa, nota-se, mas
eu sou mesmo assim.
Por outro lado, embora preferisse a vitória de Obama,
não deixo de reconhecer que a campanha de McCain
me parece mais interessante. O candidato republicano
conheceu a senhora que escolheu para vice-Presidente
há apenas seis meses, e só esteve com ela uma vez antes
de a anunciar como sua companheira na corrida à Casa
Branca. É uma espécie de vice-presidência à primeira
vista, o que acaba por ser enternecedor. Além disso, Sarah Palin tem 44 anos e foi primeira dama de honor no
concurso de Miss Alaska de 1984. Ora, escolher uma
mulher quase 30 anos mais nova que já foi modelo não
é política: é crise de meia-idade. Qualquer homem que
sabe o que isso é não pode deixar de simpatizar com
McCain.
Além disso, a candidatura dos republicanos tem capacidade para fazer história. É certo que Obama pode ser
o primeiro Presidente negro, mas Palin pode ser a primeira mulher. Reparem: McCain tem 72 anos. Segundo
o World Fact Book, editado pela CIA, a esperança de
vida média de um americano é de 75 anos. Há, por isso,
uma forte hipótese de Sarah Palin vir a ser Presidente
dentro de três anos. Enquanto os democratas propõem
Obama e Biden para a presidência em 2008, os republicanos apontam McCain para 2008 e Palin para 2011.
Oferecem dois presidentes em vez de um. Pode ser um
bom negócio.

portuGal: partilha judiCial (ContinuaÇão do núMero anterior)

Relação dos bens
António A. Archer Leite

jornal@avozdeportugal.com

É

um documento que tem que
ser rubricado e assinado
pelo cabeça de casal, ou a pedido, caso este não saiba ou não
possa assinar, ou por Advogado.
A relação de bens deverá ser entregue pelo cabeça de casal, no
acto das declarações, acompanhada por testamentos, convenções antenupciais, escrituras de doação quando existam, etc…
Os bens que integram a herança são especificados na
relação por meio de verbas, sujeitas a uma só numeração, pela ordem seguinte:
• Direitos de crédito;
• Títulos de crédito;
• Dinheiro;
• Moedas estrangeiras;
• Objectos de ouro, prata e pedras preciosas;
• Móveis (mobílias)
• Imóveis.
Nesta listagem, deve indicar o valor que atribui a cada
uma dos bens, sempre que se trate de:
• Prédios inscritos na matriz - valor matricial;
• Papéis de crédito, moedas estrangeiras – o valor destes será o da cotação oficial;
• Objectos de ouro, prata e pedras preciosas – o valor
destes será o indicado pela I.N.C.M. (Contrastaria do
Porto ou Lisboa);
• Direitos de crédito ou de outra natureza, cujo valor
não seja possível determinar, são mencionados como
bens ilíquidos.

• Quotas em sociedades - o valor que tinham segundo
o último balanço.
Esta relação de bens é susceptível de reclamação?
Naturalmente que sim. Os interessados podem reclamar contra a relação de bens, acusando a falta dos que
devem estar relacionados, requerendo a exclusão dos
que estejam e não devam ser relacionados, ou pedindo
a correcção de erros que aí detectem. – art.º 1348.º do
C.P.C. –
O que sucede no caso de haver reclamação?
É notificado o cabeça de casal para no prazo de 10 dias
relacionar os bens cuja falta foi referida ou dizer o que
se lhe oferecer.
CONFERÊNCIA DE INTERESSADOS
O conjunto de todos os interessados na partilha reúne
perante o juiz do processo, com o objectivo de chegar a
acordo quanto:
• O respectivo valor de licitação, se houver lugar a ela;
ou
• O sorteio dos quinhões, se houver; ou
• A venda da herança a terceiros;
• Deliberações sobre a aprovação das dívidas e forma
do seu pagamento;
• Outras questões que possam influir na partilha.
Pode proceder-se na conferência de interessados à partilha dos bens, com autorização do Juiz, ficando o processo resolvido nesta fase.
LICITAÇÕES
Nos termos do disposto no art.º 1370.º n.º 1 do C.P.C.
a licitação tem lugar, sendo possível, no mesmo dia da
conferência e interessados e logo em seguida a ela.

Não havendo acordo na composição dos quinhões e
resolvidas que sejam as reclamações apresentadas sobre os valores atribuídos aos bens e outras questões que
possam influir na partilha, realizam-se as licitações.
Como se processa a licitação?
A licitação decorre como um leilão entre os interessados onde estes fazem ofertas por cada um dos bens da
relação de bens ou lotes, sendo que as verbas ou lotes
são adjudicadas a quem mais oferecer.
Os herdeiros não licitantes ou não contemplados devem receber, se possível, bens da mesma espécie e natureza. Se tal possibilidade não existir, receberão outros
bens da herança ou dinheiro.
Da mesma forma, receberão dinheiro (tornas) os contemplados com, ou adjudicantes de, quinhões, de valor
inferior a quinhões recebidos por herdeiros de igual
classe, cuja diferença não possa ser preenchida por bens
da herança.
PARTILHA
Cumprido o que fica disposto, são ouvidos sobre a forma da partilha os Advogados dos interessados e o Ministério Público, nos termos do disposto no art.º 1348.º
do C.P.C.
Nos dez dias seguintes proferir-se-á despacho determinativo do modo como deve ser organizada a partilha.
– art.º 1375.º do C.P.C. - . O despacho determinativo da
forma da partilha só pode ser impugnado no recurso de
apelação interposto da sentença da partilha.
Não sendo interposto recurso e decorrido o prazo legal,
a sentença transita, ou seja, o processo chegou ao seu
termo.
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Speed Racer
O
s realizadores Larry e Andy Wachowski, criadores da trilogia “Matrix”,
e o produtor Joel Silver apresentam uma
aventura familiar em live-action. Cruzando actores em imagem real com animação digital, recriam um ambiente hi-

var o negócio da sua família e o desporto
que adora.
Com o apoio da sua família e da namorada, Trixie (Christina Ricci), Speed
junta-se ao seu rival - o misterioso Racer
X (Matthew Fox) - para vencer a corrida
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Sinais preocupantes
chegam do Árctico

D

epois de na semana passada terem
sido observados ursos polares a nadar bem longe da costa do Alasca, cien-

tistas norte-americanos lançam novo
alerta. O gelo árctico atingiu o segundo
nível mais baixo da história.
As vozes mais pessimistas têm-se levantado. A luta contra o aquecimento
global está perto de atingir um ponto
sem retorno. Depois de os cientistas terem avistado cerca de 10 ursos polares à

deriva no Árctico, chegam mais notícias
perturbadoras.
O gelo naquela região polar atingiu o
segundo nível mais baixo da história. A
camada de gelo está agora a 2 milhões
de metros quadrados abaixo do seu nível,
segundo dados do International Arctic
Research Center e da Japanese Aerospace Exploration Agency.
E este ano poderá ultrapassar o mínimo
recorde de 2007. Os dados deste ano “reflectem o degelo no Mar de Chukchi [lar
de vastas populações de ursos polares],
na costa do Alasca, e nas águas siberianas a Este, na costa oriental da Rússia”,
avança Mark Serreze, do National Snow
and Ice Data Center.
Refira-se que é no mar de Chukchi que
se localiza uma vasta área que os Estados Unidos venderam, no ano passado,
direitos de exploração de petróleo e gás
natural.

eUa: vendas da Xbox 360
duplicam após descida dos preços

A

s vendas da Xbox 360 nos Estados
Unidos cresceram 100% na sequência de uma redução dos preços dos três
modelos da consola que entrou em vigor
desde 5 de Setembro.
Segundo anunciou a Microsoft, os retalhistas registaram o dobro das vendas
da Xbox 360 nos dois dias seguintes ao

per-realista, típico dos videojogos, num
piscar de olhos ao público mais jovem.
Sempre em alta velocidade nas pistas,
dentro e fora das competições, Speed Racer (Emile Hirsch) é um ás ao volante.
Nascido para as corridas de automóveis,
é agressivo, instintivo e, acima de tudo,
muito destemido. O seu único tormento é a memória do seu irmão e ídolo, o
lendário Rex Racer - cuja morte numa
competição deixou um legado que sente que tem de continuar. O piloto é fiel
ao negócio da sua família (as corridas de
automóveis) dirigido pelo seu pai, Pops
Racer (John Goodman), o designer do
seu carro, o Mach 5. Quando Speed rejeita um lucrativo contrato proposto pela
empresa Royalton Industries, ele não só
enfurece o dono da companhia (Roger
Allam), como revela um terrível segredo: algumas das maiores corridas estão
a ser sabotadas por um conjunto de empresários impiedosos, que manipulam os
melhores corredores para aumentarem
os seus lucros. Se Speed não quiser conduzir pela Royalton, esta irá certificar-se
que o Mach 5 nunca mais corta a linha
da meta. Entrar no jogo e tentar vencer a
pérfida empresa é a única maneira de sal-

que custou a vida ao seu irmão: a desafiadora e perigosa, The Crucible.
A história resgatada pela dupla de cineastas nasceu com “MachGoGoGo”,
banda-desenhada assinada pelo japonês
Tatsuo Yoshida. Em 1967, o autor, entusiasta da velocidade e dos automóveis
- adaptou-a para televisão, numa série
de animação que fez sucesso. Meio ano
depois, a série surgiu na televisão americana, sob o título “Speed Racer”, numa
época em que os EUA descobriam as maravilhas da animação nipónica com Astroboy. A ideia de fazer de “Speed Racer”
uma longa-metragem não é nova. Desde
1992 que a Warner Bros. e a Silver Pictures (produtora de Joel Silver) procuravam
alguém a quem delegar o projecto. Julien
Temple, Gus Van Sant ou Alfonso Cuarón
foram alguns dos realizadores que o ensaiaram. Finalmente, em 2006 os irmãos
Wachowski decidiram levar a ideia avante, elegendo como público-alvo os mais
jovens. Esta megaprodução (120 milhões
de dólares) investe muito nos meios técnicos mas nem por isso foi recebida com
particular entusiasmo. É certo que a sua
principal função é entreter - e que o seu
apelo visual é inegável.

início da baixa dos preços comparativamente ao fim-de-semana anterior, noticia
o “Register Hardware”.
A empresa referiu que o crescimento
das vendas verificou-se em todos os três
modelos da Xbox 360, embora não tenha
adiantado o número total de consolas
vendidas durante aquele período.
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Fórmula 1: Sebastien
Vettel venceu GP da Itália
Hélder Dias

Uma nova estrela acabou de nascer em Monza! Sebastien Vettel, da Toro Rosso (ex-Minardi), não somente
venceu impecavelmente o Grande Prémio da Itália como
bateu mais um recorde na Fórmula 1, sendo neste momento o piloto mais jovem a conseguir o bis, ao obter a
melhor posição na linha de partida e vencer um Grande
Prémio.
Entretanto, não foi somente o resultado do jovem da
STR que surpreendeu todos nesta sessão. O facto de
Lewis Hamilton (McLaren), Kimi Raikkonen (Ferrari) e
Robert Kubica (BMW-Sauber), não terem passado para
o Q3, despertou espanto até mesmo nos mais optimistas,
que depois de terminada a sessão Q3, pensavam todavia que estavam a sonhar. O inglês Lewis Hamilton, da
McLaren, assumiu parte da culpa pela má classificação,
admitindo ter errado na escolha dos pneus para o asfalto
encharcado de Monza.
Na corrida do domingo, o inglês Lewis Hamilton – 15°
na grelha – fez uma bela corrida, terminando em sétimo.
Mark Webber, da Red Bull, completou a zona de pontuação.
A corrida teve a largada sob carro de segurança e chuva, mas logo após uma volta com as bandeiras amarelas,
a pista foi liberada. Durante muitas voltas as posições foram mantidas, mas aos poucos, o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, e o inglês Lewis Hamilton, da McLaren,
largando da 14ª e 15ª posições, avançavam na corrida.
O francês Sebastien Bourdais, companheiro de Vettel,
acabou por ficar preso na grelha de partida durante a
largada. Depois de uma volta nos “boxes”, perdeu muito
tempo e não conseguiu ir além da 18ª posição durante a
prova.
O brasileiro Felipe Massa, companheiro de Raikkonen,
foi ganhando posições aos poucos até o seu primeiro “pitstop”. Raikkonen sofreu para fazer algumas ultrapassagens, diferentemente de Hamilton que negociou melhor.
Com uma estratégia aparentemente melhor, Hamilton
tinha planeado apenas uma paragem, porém a chuva
parou e a pista secou, criando a possibilidade do uso
de pneus intermediários e assim, o inglês foi obrigado a
parar mais uma vez. Depois de algumas ultrapassagens
arriscadas, o líder do campeonato conseguiu terminar a
prova na 7ª posição, logo atrás de Massa (6º). Com este
resultado, a diferença entre os líderes no campeonato
caiu para apenas 1 ponto.
Raikkonen ficou parte da corrida preso atrás do tráfego
e, apesar de seu óptimo desempenho nas últimas voltas
(o facto de ter registado o melhor tempo da prova), não
foi além da nona posição, ficando fora da zona de pontuação.
Enquanto tudo isto aconteceu, Vettel e Kovalainen fizeram uma corrida sem problemas e o alemão, muito
mais rápido, venceu sem qualquer dificuldade. O polaco Robert Kubica, da BMW, que largou da 11ª posição,
teve a possibilidade de trabalhar impecavelmente a sua
estratégia, que funcionou brilhantemente e, assim, completou a corrida no pódio. O seu companheiro de equipa,
o alemão Nick Heidfeld, terminou a prova em 5º, atrás
do espanhol Fernando Alonso, da Renault, o qual mais
uma vez mostrou a sua categoria na modalidade. Alonso
disse-se bastante satisfeito com a quarta posição. O bicampeão, que esperava ter um final de semana difícil na
Itália, apostou numa mudança precipitada para os pneus
intermediários e colheu os frutos da estratégia com o
quarto lugar na corrida.
Em última notícia, a possibilidade de Fernando Alonso rumar à BMW parece estar cada vez mais iminente. Apesar
do piloto espanhol insistir em atrasar a decisão relativa ao
seu futuro, um porta-voz da BMW em Espanha, terá confirmado à estação de rádio SER, que existem negociações
entre ambas as partes com vista à passagem de Alonso
para a equipa alemã em 2009. Segundo Gigi Corbetta, director de comunicação da marca bávara em Espanha, “a
BMW está em quinta velocidade, a sexta seria a vinda do
Fernando [Alonso] à equipa”, acrescentando que as negociações já existiam há algum tempo mas só agora deram
um passo em frente. A razão? “As notícias da renovação da Ferrari com o Raikkonen aceleraram o processo”,
disse o mesmo responsável ao jornal espanhol Marca.
No entanto, Alonso voltou a dizer que não irá decidir nada
do seu futuro, antes do GP de Singapura.
Próximo encontro a 28 de Setembro no primeiro
Grande Prémio de Singapura, a ser efectuado de noite. Classificação do Grande Premio de Itália: 1. Sebastian Vettel (Alemanha/Toro Rosso); 2. Heikki Kovalainen (Finlândia/McLaren) ;3. Robert Kubica (Polónia/
BMW-Sauber) ; 4. Fernando Alonso (Espanha/Renault); 5. Nick Heidfeld (Alemanha/BMW-Sauber)

Madeira: Cristiano Ronaldo já pensa no prémio FIFA

“Mereço ser o melhor do Mundo”
“Ele tem dinheiro, mas também pode ser só de boca.
Nunca pensei custar assim tanto. O dinheiro não faz as
grandes equipas e sinceramente não me vejo a sair do
Manchester United para o City, mas o futuro a Deus
pertence.” Cristiano Ronaldo recebeu muitas mensagens, como confirmou, algumas delas talvez com mais
do que uma intenção. “Sim, recebi do Real Madrid”.
Ronaldo recupera de uma lesão, mas não disfarçou a
ansiedade por voltar a jogar: “Vou começar a jogar dentro de uma ou duas semanas. Já estou a dar em louco.”
Relativamente ao prémio da Bota de Ouro, Ronaldo viu
nele algo ainda mais especial do que os quase dez quilos

Continuação da página 1
em ouro. “Foi a primeira vez que ganhou um jogador
que não é avançado. Para mim é espectacular. Isto quer
dizer que o futebol está a mudar”, disse enquanto já se
lhe pedia para arranjar um par para a primeira Bota.
Uma palavra ainda para o falecido pai: “Ele disse-me
que ia ganhar este troféu. É uma homenagem à minha
família e ao povo madeirense receber o prémio aqui”,
adiantou ainda Ronaldo, confiante em manter-se ao mais
alto nível. “O mais difícil é permanecer lá em cima”,
observou o jogador, que nas entrelinhas deixou perceber
a vontade em ir jogar para o ano no Real Madrid.

Suazo é mesmo craque...
Kevin Antunes

jornal@avozdeportugal.com

A

o que tudo indica, José
Mourinho fez mesmo uma
grande prenda ao Benfica, emprestando o ponta-de-lança
David Suazo por uma época. A
figura da selecção hondurenha
tem mesmo dotes de estrela e
não é por nada que foi contratado há três anos pelo Inter de Milão ao Cagliari, onde já
tinha apontado numerosos tentos na Série A italiana. El
Rei David esteve há cerca de uma semana e meia em
Montreal, para disputar um jogo de qualificação para o
Mundial de 2010 contra a selecção canadiana e concedeu uma entrevista exclusiva à “A Voz de Portugal”.
Óscar David Suazo Velazquez, nascido a 5 de Novembro de 1979 em San Pedro Sula, foi a última contratação
de Quique Flores no fecho do mercado de Verão. Suazo ainda não efectuou qualquer jogo de águia ao peito
porque, após ter cumprido testes médicos e dois treinos
no Benfica, seguiu para estágio com a selecção do seu
país onde, confessa, “Estou a ganhar muita confiança
para iniciar a minha carreira no Benfica”. David foi a
peça fulcral do ataque hondurenho que venceu a selec-

ção do Canadá por 2-1; os dois golos tiveram a autoria
do avançado Ramon Nunez, que só teve de completar
duas belas assistências do novo avançado benfiquista.
Após o jogo com o Canadá, Suazo espalhava palavras
de contentamento para com a vitória conseguida. Ele
que nunca deixa para trás as suas origens disse:
“Estou muito satisfeito com esta vitória. É um orgulho
vestir a camisola do meu país, mas espero também que
esta vitória e mais um bom resultado contra a Jamaica
(que foi conseguido) me traga mais força e motivação
para fazer muitos golos pelo Benfica”.
A Voz de Portugal: Espera ser já titular no seu regresso
ao Benfica?
David Suazo: “Estou sempre a trabalhar nesse sentido. Acho que estes dois jogos com a selecção me vão
ajudar muito. Gostava de ser titular porque o próximo
jogo é contra o Nápoles e ainda nunca consegui marcar
a eles durante o tempo que estive em Itália”.
Depois de ter concedido alguns minutos ao nosso jornal, David foi responder aos vários pedidos de autógrafos por parte da enchente de adeptos hondurenhos, que
gritavam o seu nome perto do autocarro da equipa, mas
ficou a impressão que Rei David é mesmo uma estrela.

Paragem no campeonato
pode prejudicar clubes nacionais

A

última jornada da Liga realizou-se entre os dias 29
de Agosto e 1 de Setembro. Pelo meio houve dois
jogos da Selecção Nacional. No passado fim-de-semana, o campeonato parou, ao contrário do que aconteceu
nos outros países, para que se jogasse a segunda eliminatória da Taça de Portugal.
Esta semana, sete equipas portuguesas entraram em
prova na Europa: Sporting perdeu 3-1 contra o Barcelona) e F.C. Porto (hoje com o Fenerbahçe), na Liga dos
Campeões; Benfica, V. Guimarães, Sp. Braga, V. Setúbal e Marítimo (quinta-feira), na Taça UEFA. Jorge
Costa, antigo capitão do F.C. Porto e actual treinador
do Olhanense (II Liga), não tem dúvidas de que as paragens podem ser prejudiciais para os clubes nacionais.
“Parar numa fase tão precoce é um erro.
Para as equipas que vão participar nas competições europeias teria sido benéfico jogar no fim-de-semana”.
“Estamos no início da época e há muita coisa para fazer. Todas as equipas estão longe do seu melhor e quanto mais jogos fizerem melhor”, acrescenta Jorge Costa.

Rui Jorge, ex-jogador de F.C. Porto e Sporting e actual
técnico dos juniores do Belenenses, tem a mesma opinião: “A agenda é feita em função de um calendário que
as equipas já sabem qual é.Mas é evidente que nesta
fase, por uma questão de automatismos e entrosamento,
a paragem não será benéfica, até porque quanto mais
jogos melhor.”

Número 33 dos Canadiens honrado

O

s “Canadiens de Montreal” anunciaram que o número “sagrado”
do guarda-redes Patrick Roy, o número 33, será retirado no dia 22 de Novembro. O presidente dos Canadiens,
Pierre Boivin, também confirmou que
o 33 de Patrick Roy seria a única cami-

sola retirada durante a época. Boivin
anunciou a instalação de um anel de
honra que cintura o Centre Bell, para
honrar os 44 jogadores e 10 construtores da equipa já admitidos ao “Templo
da fama” (Temple de la Renomée).
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