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Raul Mesquita

D

igamos já de início, que o acto
de assinar indevidamente, apropriando-se de qualquer obra intelectual, total ou parcial, pertencente a outra
pessoa, é plágio, é crime. Etimologicamente a palavra de origem latina “plagiu” que significa oblíquo, indirecto,
astucioso, demonstra a má intenção do
plagiador ao assumir a autoria de um
texto, música, audiovisual, pintura,
entre outros, escondendo os créditos
do autor original. Antiético, veja-se
imoral, o plágio é fenómeno actual e
é presentemente um problema transversal, pois que atinge todos os níveis,
tanto no ensino que vai do primário
ao superior, como no aspecto a que
me refiro, passando pelos jornais, não
só comunitários, — que serão vistos
como amadores, — como pelos considerados profissionais, os quotidianos
ou semanais, que vivem e fazem viver
das vendas dos periódicos. É certo que
no meio comunitário, aquele onde vamos alinhavando aqui e além, uns textozitos no intuito de informar ou fazer,
bem modestamente, reflectir aqueles
que nos lêem, não temos jornalistas.
Temos fazedores de textos. Que com
melhor ou menor acerto transportam
para as páginas dos periódicos as notícias, os comentários e as reflexões,
com que pretendem informar os cidadãos e levá-los a reflectir sobre o
mundo que os rodeia. Por vezes bem
aceites, sobretudo quando se fala em
bem de algum candidato a qualquer
coisa, outras vezes menos bem, se formos obrigados a denunciar qualquer

Continuação na página 2

A acertada decisão da população de
reconduzir o Partido Conservador como
governo do Canadá foi conhecida no
momento desta edição partir para a
impressão. Na próxima semana faremos
as nossas apreciações sobre esta data
histórica.

Governo assume-se como fiador da banca

A

té 31 de Dezembro de 2009, e enquanto a crise financeira se mantiver,
o Governo vai assegurar todas as transacções feitas entre bancos portugueses até
um montante máximo de 20 mil milhões
de euros. Esta linha de crédito provisória
foi ontem aprovada em Conselho de Ministros extraordinário e pretende resolver a
crise de liquidez em Portugal e restaurar a
confiança dos agentes do mercado. O fundo aprovado pelo Governo representa 11,7

por cento do PIB, mas o Executivo justificou a medida com a necessidade de garantir a solidez da banca nacional e estimular
a economia. “Sem financiamento da actividade económica não haverá progresso
económico”, explicou Teixeira dos Santos.
Com isto quis o ministro dizer que, estando
garantido o acesso dos bancos ao dinheiro,
será mais fácil concederem empréstimos a
empresas e particulares, o que dinamizará
a economia portuguesa. A banca está só-

HÁ DeScoNTeNTaMeNTo eM laval,... poRQUÊ?
Mosti Mondiale 2000
1 octobre 2008
A Voz de Portugal

Serviço de análise do seu vinho

Aberto todos os dias das 10h30 às 22h30
Especiais do dia até às 17h

Vendem-se
GRAPOLO
barris novos,
D’ORO
importados de Portugal,

Escolha entre

2 pratos de carne e 1 de peixe
por apenas 9.75 ou 10.75 por prato
Inclui sopa, café e sobremesa

e ncomenDas

para Fora

lida O ministro das Finanças fez questão
de sublinhar que o recurso a esta garantia
não é um sinal de fragilidade dos bancos.
“Conto que, em princípio, todos os bancos,
ou pelo menos os bancos mais importantes,
possam utilizar esta garantia” para obter liquidez. Teixeira dos Santos disse que, apesar da “solidez” dos bancos portugueses, a
“situação dos mercados internacionais tem
gerado dificuldades no acesso ao crédito”.

- F rango i nteiro $10 ( sÓ

para Fora )

65, Jarry Este, Montreal, Qc, H2P 1T2 - Tel.: 514 385.9290
Montreal
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35 rue Beaubien Est
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1637 boul. Daniel Johnson

514.739.2355
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35 VARIEDADES
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cada

20 LITROS

em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

ATENÇÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTI
MONDIALE É PORQUE NÃO É MOSTI MONDIALE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

OFERTA EXCEPCIONAL DE FIDO
Válida até 31 de Outubro de 2008
por mês

Outros custos aplicáveis.
Com contrato Fido© de 3 anos*.

*Condições aplicam-se. Ver publicidade no interior deste jornal para mais detalhes.

2

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 15 de OutubrO de 2008

AGENDA COMUNITÁRIA

plágios, falsas representações e outras coisas

Continuação da página 1

FESTA DO DIA DO SóCIO

O Clube Portugal de Montreal organiza a festa do Dia do Sócio no sábado
dia 25 de Outubro pelas 19h00 abrilhantado pela discoteca CPM. Para informações e reservas telefone para o 514-844-1406.

bODAS DE PRATA
A Associação Portuguesa do Espírito Santo festeja as suas “Bodas de
Prata” no sábado 18 de Outubro, às 19H30, na sua sede social, situada
no 6024, rua Hochelaga em Montreal. Para a animação convidaram Joe
Puga, e Amy Ventura. Para informações e reservas telefone para o (514)
254-4647 ou ainda para o 514-354-7276.

IV SEMANA CUlTURAl
A Casa dos Açores do Quebeque informa a Comunidade Portuguesa que
leva a efeito a IV Semana Cultural do dia 19 a 24 de Outubro. No dia 25 haverá um Jantar de gala para celebrar o trigésimo Aniversário de fundação
no Le Mirage com cocktail e uma ementa assaz requintada. Para abrilhantar a soirée, teremos Jeff Gouveia e Henrique Cipriano. Para reservaçoes
e informaçoes contactar Damiao Sousa, 514-387-1273.

PENSAMENTO DA SEMANA
“Seja o google ou a Apple ou um programa gratuito, temos competidores fantásticos e isso nos mantém atentos.”
Bill gates

EFEMÉRIDES - 15 DE OUTUbRO
912. Abd al-Rahman III é consagrado como Califa em Córdova.
982. Os nobres galegos proclamam rei Bermudo III.
1385. Batalha de Valverde entre os exércitos português e castelhano.
1815. Napoleão Bonaparte chega à Ilha de Santa Helena, começando o
seu exílio após a derrota na Batalha de Waterloo.
1844. Nascimento do filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900), em
Rocken, na Saxónia.
1917. Mata Hari (1876-1917) foi executada em Vincennes, condenada por
espionagem em favor da Alemanha.
1921. É publicado o primeiro número da revista Seara Nova.
1951. É publicado o livro de Eva Duarte Péron, La razón de mi vida.

anormalidade. A verdade é, porém, para muitos, coisa
de difícil aceitação.
Mas as notícias têm de ser verdadeiras. Não há espaço
para a mentira neste tempo de comunicação global. E,
mais ainda, não pode haver espaço para o plágio.
Pode haver, isso sim, o desenvolvimento duma ideia
de alguém, duma reflexão, ou duma experiência que
qualquer articulista pode interpretar segundo o seu ponto de vista. No mundo, como alguém disse já, nada se
cria, tudo se transforma. Assim, por vezes podemos ser
influenciados por um tema, uma frase, pela leitura de
um artigo, duma análise ou duma história que outro escreveu. Mas não copiar e abusivamente apresentar esse
trabalho como seu. Mas a realidade é que temos disso. E
isso tem de acabar. É plágio. É crime. Desonesto é também fazer-se passar indevidamente por colaborador de
alguém ou duma empresa, ou ainda utilizar artimanhas
para corresponder a amizades ou garantir publicidades
noutros locais que os seus. Naqueles que não lhes pertencem nem a eles estão ligados. Para além do insensato, torna-se lírico deixar os seus pensamentos viajar nos
sonhos. No sonho de que a marosca não seja detectada.
Estas e outras são realidades da época que atravessamos.
Que nada anunciam de bom. Entramos na decadência de
certos valores fundamentais que parecem conduzir-nos,
a maior ou menor prazo, ao desaparecimento da nossa
civilização. O gosto do luxo e da cobiça no destaque
social, passa em certos casos, por irregularidades puníveis por Lei. Como um colega escreveu nestas páginas
recentemente, a palavra de honra já não faz parte do vocabulário nem das convicções que antes eram sagradas.
E paralelamente, já não se ensinam às novas gerações

o respeito pelos outros e pelo que é dos outros. As facilidades e as comodidades que se usufruem limitam o
sentido das responsabilidades. Tudo, ou quase, é fácil.
As crianças não pedem. Exigem. Os pais obedecem. Os
jovens impõem, ameaçam. Os pais consentem. E as escolas, controladas pelas associações de pais, procuram
contornar obstáculos e a tratar as depressões do professorado, inerte e amorfo. A disciplina de vida foi varrida
do dicionário e o sem rei nem roque instalou-se no dia a
dia. É a procura do ganho fácil, sem esforço. Está longe
o tempo em que “quem não trabuca, não manduca”. Por
isso é tão grande para alguns, a preocupação de arranjar
empregos no Estado. É que trabalhar nunca matou ninguém, mas… por que arriscar?
Ficamos assim face a problemas de ordem cívica que
se sobrepõem ao bom senso. Quando são as populações
que são tidas como reféns. Como quando das greves
selvagens dos Serviços e dos Transportes Públicos ou
da Polícia de Montreal, que nestes últimos tempos assumem o ridículo e insultam a farda que deviam usar,
usando as mais variadas e jocosas vestimentas floridas.
Deve então perguntar-se se não estarão os agentes de
polícia obrigados a um código de disciplina geral e
vestimentar. Mas em paralelo, recordando outras anormalidades administrativas ocorridas com frequência na
cidade, pergunta-se – Há um piloto a bordo?
É por assim dizer, o mundo às avessas. Talvez por influência da computorização tão em moda. Onde se manifesta uma grande contradição já que para desligar o
computador, se deve clicar no menu iniciar. Enfim tempos. E outras coisas.

SISTEMA bANCÁRIO

Governo assegura confiança
Augusto Machado
amachado@avozdeportugal.com

crise financeira é global e a capacidade de Portugal
resistir melhor do que outros parceiros europeus é,
segundo o primeiro-ministro, José Sócrates e o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, o grande desafio
do governo socialista para fazer frente ao clima de pessimismo e incerteza que actualmente domina o sector
financeiro. E para se sair desta crise, “é necessário que
os cidadãos tenham confiança no sistema bancário e nos
políticos”, afirmou o primeiro-ministro.
O pior inimigo desta crise financeira são os rumores.
Por isso, não é por acaso, que os nossos líderes políticos
se desdobram em reassegurar a população de que tudo
está a ser feito para garantir os depósitos dos cidadãos.
As próprias declarações do Presidente da República no
seu discurso do 5 de Outubro foram rapidamente acatadas pelos dirigentes socialistas provando desta forma
uma ‘consonância perfeita’ entre Cavaco Silva e o Governo.
A estratégia do Governo passa por garantir que o sistema financeiro português é mais sólido do que os de
outros parceiros europeus. Alegando que, apesar do
ritmo de crescimento ser débil, “Portugal é dos poucos
países que não entrou em recessão”, afirma o ministro
das Finanças. E o mesmo ministro diz que a palavra de
ordem é manter o esforço de contenção orçamental, embora abrandando o ritmo – já no Orçamento para 2009 o
défice deverá manter-se nos níveis actuais.
Mas nem tudo são rosas. Pois existe a grande preocupação com o inevitável aumento de desemprego. Nos
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planos que estão em cima da mesa, uma das mais sérias preocupações do Executivo é, naturalmente o desemprego. Para minimizar os efeitos negativos da crise
financeira o Governo pretende injectar, em termos fiscais, capital nas pequenas e médias empresas (uma fatia
muito grande dos empregadores nacionais). Conter o
desemprego é uma prioridade do PS, pois no próximo
ano haverá eleições e nem por isso os socialistas podem
ficar descansados. A História mostra-nos que sempre
que o desemprego sobe o Governo muda.
A prioridade do Governo, aconselha, o coordenador
das questões económicas no Parlamento, Vítor Baptista,
deve ser a de evitar “todas as mensagens no sentido de
dramatização ou de criação de instabilidade e perda de
confiança”. Também o Presidente da República, nos últimos dias, tem feito intervenções importantes para defender uma saudável vida política do país, transmitindo
aos cidadãos segurança e confiança no sistema bancário. Embora alertando para o perigoso comportamento
dos empresários e financeiros que se encostam ao poder
político e se deixam por ele condicionar, um atavismo
nacional mas que começa a tornar-se doentio com esta
maioria socialista.
Entretanto, para estimular a economia, o Governo
aprovou recentemente duas medidas: “A taxa de IRC
será reduzida para metade, de 25% para 12,5%, nos primeiros 12500 euros e todas as famílias beneficiárias do
abono de família vão receber uma 13ª prestação no mês
de Setembro para apoiar as despesas com a escola.
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bREVES
contenção VAi
iMperAr eM 2009
Conter a despesa do Estado e o défice orçamental é
o objectivo a atingir com o
Orçamento para 2009, apresentado no Parlamento. À saída do Conselho de Ministros
extraordinário, que aprovou
a proposta de Orçamento do
Estado para 2009, o ministro das Finanças recusou-se
a avançar dados concretos.
Mas disse que a consolidação orçamental e a correcção
do défice foram vitais para
deixar Portugal mais bem armado contra a crise.

candidato republicano
muda tom agressivo
O

candidato republicano à presidência
dos EUA, John McCain, mudou o
tom agressivo dos últimos dias e pediu aos
seus apoiantes que respeitam o adversário
democrata, Barack Obama.
“Eu admiro o senador Obama, eu respeito-o e é assim que deve ser a política”,
disse McCain num comício em Lakeville,
Minnesota, acrescentando que “quero dizer, com isso, que vocês devem ser respeitadores”. No entanto, os seus apoiantes não
gostaram e apuparam o candidato republicano. “Quero dizer-vos que ele é uma pesgreVe-Doze reclusos do Essoa de bem e alguém de quem vocês não
tabelecimento Prisional de
Monsanto iniciaram uma gre- têm de ter medo”, frisou o candidato, por
ve de fome. Em causa está entre gritos da multidão.Na última semana,
um protesto a alegadas agressões físicas e psicológicas.
fÁtiMA - Peregrinos de 24
países estrangeiros foram a
Fátima, para assinalar os 91
anos das aparições de Fátima,
a 13 de Outubro de 1917.
pt - O presidente da Portugal
Telecom, Zeinal Bava, garantiu na sexta-feira que a crise
não vai impedir a PT de honrar os seus compromissos.
SintrA
A Câmara de Sintra vai prolongar, até ao final do ano, a exposição “100 Anos da Região
Demarcada de Colares –1908
/ 2008”, patente na Adega Visconde Salreu, em Colares.

prémio Nobel da paz 2008
para Martti ahtisaari

D

McCain, que está cada vez mais atrás nas
sondagens, desferiu vários ataques a Obama, que respondeu acusando-o de “instigar
ao ódio e à divisão”. O senador do Arizona
tentou vincular Obama a William Ayers, um
dos fundadores do grupo radical de esquerda Weather Underground, que se opunha à
guerra do Vietname e que colocou bombas
no Congresso e no Pentágono no início da
década de 70. De acordo com os analistas,
com esta campanha, McCain tenta lançar
dúvidas sobre o passado de Obama, levar
a que os eleitores tenham medo de votar no
rival e conseguir muitos potenciais apoiantes do democrata fiquem em casa no dia das
eleições.

cavaco não enviou nova lei do
Divórcio para Tribunal constitucional

Presidente da República não pediu a
fiscalização da constitucionalidade
da nova Lei do Divórcio, aprovada a 17 de
Setembro no Parlamento, com alterações
pontuais ao diploma vetado por Cavaco
Silva em Agosto.
De acordo com a Constituição da República, o prazo para o Presidente da República enviar o diploma para o Tribunal
Constitucional terminou no final da semana passada.
Fonte do TC confirmou, esta segundafeira, à agência Lusa que o Chefe do Estado não pediu a fiscalização da constitucio-

O
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esde 2000 que o antigo presidente da Finlândia era considerado
um sério candidato ao Prémio Nobel da Paz, quer pelo seu empenho
na espinhosa questão do Kosovo,
quer pelo seu inestimável contributo
no acordo de paz entre o governo de
Jacarta e o Movimento do Aceh Livre (2006). Mas só neste ano o Comité Nobel entendeu
premiar Martti Ahtisaari, escolhendo-o entre outros 196
nomeados “pelos seus esforços, em vários continentes
e durante mais de três décadas, para resolver conflitos
internacionais”.“Naturalmente, estou muito honrado com
a decisão do Comité Nobel, e também estou satisfeito”,
declarou quando soube que tinha recebido o galardão,
dotado de dez milhões de coroas suecas.

alMoÇo / coNfeRÊNcia
odete cláudio
a iMplicaÇÃo DoS aNJoS
Na viDa HUMaNa Da alMa

nalidade da nova Lei do Divórcio.
«A apreciação preventiva da constitucionalidade deve ser requerida no prazo
de oito dias a contar da data da recepção
do diploma», refere o número 3 do artigo 278º da Constituição. Assim, e como a
nova lei do Divórcio foi enviada pela Assembleia da República para promulgação
a 02 de Outubro, o prazo para Cavaco Silva enviar o diploma para o Tribunal Constitucional já expirou. Agora, e também de
acordo com a Constituição, Cavaco Silva
tem ainda até meados da próxima semana
para promulgar ou vetar o diploma.

(esta conferência será apresentada em francês
com intervenções em português e inglês)
Data : domingo, 26 de outubro
local : chez le portugais
4134 boul. St. laurent, Mtl
Hora : 13h00
custo : 25.00$
Reserva : tel.: 514 849.0550
(Henrique laranjo)
Data limite de inscrição
ou de reserva:
15 de outubro

informações: Tel.: 514 495.9975

MiSSÃo SaNTa cRUZ
cURSoS Da UTl 2008/9

Segunda-feira
Tuna d’Oiro

19h00 - 21h00

Terça-feira
Saúde e prevenção
Inglês
Ginástica
Português – Nível 1, 2 ,3
Cavaquinhos

15h30
18h30
17h00
18h00
18h00

-

16h30
21h30
18h00
20h00
20h00

Quarta-feira
Pintura a óleo
Arraiolos
Computadores
Inglês – Expressão oral
Dança de Salão
Francês – Expressão oral
Ciências religiosas

19h00
18h30
18h30
18h30
20h00
18h30
19h00

-

21h00
20h00
20h30
20h00
21h30
20h00
21h00

Quinta-feira
Inglês
História
Labores registos e outros
Pergaminho
Ginástica
Pintura Aguarela

18h30
19h00
13h30
13h30
17h00
18h00

-

21h30
21h30
16h00
16h00
18h00
20h00

os interessados devem inscrever-se quanto antes
contactando a secretaria da Missão

514 844.1011
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inquérito sobre o director do SHDM Mão-de-obra: o acordo frança-

s verificadores internos da Sociedade
de habitação e de desenvolvimento
de Montreal (SHDM), que gere vários terrenos e edifícios da cidade, inquirem sobre
o Director Geral desta sociedade, Martial
Fillion. Mais de um facto os intriga, designadamente este: a municipalidade não terá
lucro com um terreno de 38 hectares, avaliado em 25 milhões de dólares, que foi
vendido à Construção Frank Catania pela
SHDM, o ano passado. Dois membros do
conselho de administração da SHDM encontraram o director executivo camarário,
Claude Dauphin, a semana passada, para
lhe falar do senhor Fillion. Dauphin disselhes que é ao SHDM de tomar as medidas
que considera necessárias. Mas este encontro abalou seriamente a administração
do presidente da Câmara Municipal Gérald Tremblay. Martial Fillion foi o chefe
de gabinete do presidente da edilidade.
A sua esposa é Francine Sénécal, que se
demitiu do seu posto de Vice-Presidente

O

do Comité executivo, dois dias após este
encontro. Trabalhou estreitamente com o
antigo presidente do Comité executivo,
Frank Zampino, que estava interessado no
projecto de Catania até a sua própria demissão, em Julho. O porta-voz do Comité
executivo da cidade, Darren Becker, recusou divulgar os nomes dos dois membros
do conselho de administração que encontraram Claude Dauphin, o actual presidente do Comité executivo. Apenas confirmou que tinham falado do senhor Fillion.
Disse além disso que a demissão surpresa
de Francine Sénécal não está ligada à este
encontro, ainda que tenha ocorrido dois
dias depois. Foi impossível falar o visado. Os senhores Henry e Dobie, os dois
membros do Comité de verificação, disseram que o inquérito incidia sobre várias
decisões, mas em especial sobre as que tocam o terreno comprado pela Construção
Frank Catania.

25º ANIVERSÁRIO
BoDaS De pRaTa

Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, rue hochelaga - Montreal
telefone: 514.254.4647 / 514.354.7276

Sábado 18 de outubro, às 19h30
A Associação portuguesa do espírito Santo
festeja as suas “Bodas de Prata” no sábado
18 de Outubro, às 19H30, na sua sede social,
situada no 6024, rua Hochelaga em Montreal.
À entrada será servido um “Punch”.
o jantar de gala consta de:
Espetada de marisco com arroz
Caldo verde
Salada
Três medalhões com batata e legumes
Bolo de aniversário e espumante
Para a animação convidaram Joe Puga, um
artista que viu a Associação percorrer estes 25
anos e ainda Amy Ventura, este novo talento
que tivemos a ocasião de descobrir quando da
Festa de Nossa Senhora dos Milagres.

Joe Puga
entrada

$

30

No domingo, dia 19, será celebrada uma missa,
às 13h, em memória de todos os membros da
A.P.E.S., na Igreja Notre-Dame-des-Victoires,
situada no 2700, rua Lacordaire, em Montreal.
Depois da missa, convívio com folclore e bufete,
e outras surpresas. Entrada grátis.

informações e reservas:
514.254.4647 ou 514.354.7276

Quebeque será aplicado
rapidamente

s ordens profissionais concretizarão mais rapidamente que previsto,
o acordo sobre a mobilidade da mão-deobra que assinarão em grande pompa, o
presidente francês Nicolas Sarkozy e o
primeiro-ministro Jean Charest na semana
próxima. No mesmo dia alguns obstáculos ao reconhecimento das competências
tombarão, enquanto que outras se comprometerão a fazê-lo até à Primavera ou o
mais tardar, até 31 de Dezembro de 2009.
O diário La Presse obteve de várias fontes
informações sobre este acordo FrançaQuebeque, que Jean Charest qualifica “de
primeiro mundial” e cuja assinatura será
um dos momentos fortes do Outono. A 17
de Outubro, após a cerimónia oficial dos
senhores Sarkozy e Charest, pelo menos
duas ordens profissionais, os engenheiros
e topógrafos, assinarão com seus congéneres franceses “um entendimento sobre o

A

reconhecimento mútuo das qualificações
profissionais”. Graças a este acordo, um
Francês poderá exercer mais facilmente
a sua profissão no Quebeque, da mesma
maneira que os Quequenses em França. As
modalidades estão previstas neste acordo.
Os constrangimentos, que podiam limitar
a mobilidade da mão-de-obra é eliminada.
A ordem profissional do Quebeque ou da
França deverá acusar recepção dum pedido de reconhecimento no prazo dum mês.
Seguidamente terão três a quatro meses
para informar o requerente “das condições
de emissão de aptidão legal de exercer”.
O Colégio dos médicos assinará com o
seu homólogo francês uma declaração, na
qual prevê a conclusão dum acordo antes
do 30 de Junho de 2009, no mesmo sentido. Os trabalhadores sociais prometerão
um acordo daqui o mês de Março; os contabilistas aprovados, até Abril.

Quebeque tira a UQaM do abismo

O

governo do Quebeque tirou a Universidade do Quebeque em Montreal
(UQAM) do abismo financeiro no qual ela
estava mergulhada, durante a sua aventura
imobiliária. Quebeque adiciona 180 milhões de dólares para aliviar a instituição da
sua dívida, contratada aquando da construção do Complexo das Ciências. Esta dívida
limpa agora pela esponja do Quebeque, que
se acrescenta aos 200 milhões que o governo regulou no processo do Îlot Voyageur. A
ministra da Educação, Michelle Courchesne, acrescenta nestas somas os 85 milhões
de dólares de financiamento que o governo
retinha, em virtude da lei sobre os défices
das universidades. A instituição pode agora
respirar mais à vontade, dado que os cus-

tos em juros destas dívidas ameaçavam o
seu bom funcionamento. Em contrapartida,
a UQAM comprometeu-se a equilibrar o
seu orçamento daqui ao ano 2013-2014.
O exercício será mais difícil que parece
para a direcção, porque os custos aumentam mais rapidamente que os rendimentos.
Criticado por um relatório do protector do
cidadão pela sua falta de enquadramento da
UQAM, a ministra Courchesne anunciou
igualmente a apresentação dum projecto
de lei para o Outono. Este projecto de lei
proporá o enquadramento da governança
das universidades. Estes últimos terão a
obrigação de fazer aprovar os seus empréstimos e os seus projectos imobiliários pelo
governo.

Henry Morgentaler condecorado

A

pesar dos protestos da Igreja católica e
dos grupos pró-vida, a Governadorageral do Canadá, Michaëlle Jean, condecorou oficialmente o doutor Henry Morgentaler, com a Ordem do Canadá, durante uma
cerimónia celebrada na Citadela de Quebeque. “Sinto-me honrado de receber hoje
a Ordem do Canadá. O Canadá é um dos
raros lugares no mundo onde a liberdade de
expressão e a liberdade de escolha prevalecem, de maneira realmente democrática”,
afirmou o Senhor Morgentaler após ter recebido a condecoração das mãos da Governadora-geral. O Dr. Morgentaler efectuou
uma longa luta para a legalização do aborto

no Canadá. O Supremo Tribunal do Canadá descriminalizou finalmente o aborto,
numa decisão histórica emitida em Janeiro
de 1988. Em Julho passado, o anúncio da
nomeação de Dr. Henry Morgentaler para
a Ordem do Canadá tinha levantado a controvérsia, nomeadamente na Igreja católica
e nos grupos pró-vida. Antigos recipiendários da Ordem do Canadá tinham decidido
entregar a sua distinção à Governadorageral, como protesto. É nomeadamente o
caso do cardeal Turcotte e Frank Chauvin,
um polícia de Windsor, que devolveram as
suas medalhas da Ordem do Canadá a Michaëlle Jean.
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OFERTA EXCEPCIONAL DE FIDO
Válida até 31 de Outubro de 2008

Todos os dias, a partir das 17 horas
e em ﬁns-de-semana, chamadas

ilimitadas
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Com contrato Fido© de 3 anos*.

Condições aplicam-se. Informe-se para mais detalhes.

Montreal
Celtel Mobilité
6295 Victoria
514.739.2355

Celtel Mobilité
101 du Mont Royal O.
514.448.6996

Celtel Mobilité
35 rue Beaubien Est
514.270.2384

1637 boul. Daniel Johnson

Laval
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Vendedor exclusivo

450.988.1088
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messages related to content, contests and promotions). Subject to Fido’s Acceptable Use Policy. Some conditions apply. An Early Cancellation Fee (ECF) applies to all subscribers with a Fido Agreement. ® Fido and design and Always by your side
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lIVRO DE RUI C. E MElO

“10 anos de vila a cidade”
António Vallacorba

avallacorba@avozdeportugal.com

S

entir a qualquer altura a carrinha dos Correios parar à
nossa porta para entregar-nos um
livro que alguém em Portugal
escreveu e se lembrou de nós, é
algo que muito prazer dá, pela
além da honra do acto em si, evidentemente. Mas quando isso sucede quando estamos desmoralizados com o nosso estado
da saúde, a alegria redobra!
Foi o caso, há dias, da obra em epígrafe,
da autoria do Engº Rui de Carvalho e Melo,
dinâmico presidente da Câmara Municipal de
Vila Franca do Campo, Ilha de S. Miguel.
“10 Anos de Vila a Cidade”, em edição bilingue e impressão da Nova Gráfica, Lda. –
Açores., delicia-nos sobretudo como trajecto
fotográfico destes anos modernistas da mui
saudosa e antiga capital micaelense. Foi editada na Editorail Ilha Nova, Câmara Municipal
de Vila Franca do Campo, com fotografia de Carlos Costa
e António Luis Pires, e é dedicada às 3 mulheres da vida
do eng. Melo: avô, mãe esposa; aos filhos e à memória do
pai. A coordenação e paginação são da responsabilidade
da Dra. Maria Gaspar, à qual lhe é feita uma referência de
reconhecimento. O livro, profusamente ilustrado, reúne
as inaugurações das principais obras que mudaram a face
de um dos concelhos mais prósperos e progressistas dos
Açores na última década, constituindo ao mesmo tempo
justo testemunho da obra feita, com muito sucesso, tal
como demonstrado pelas imagens. Conforme se pode ler
nas palavras de introdução do seu autor, o livro foi produzido para “mostrar um percurso de 10 anos a servir os
Vilafranquenses, por factos que descreve e de factos que

identifica”. Acerca do título que escolheu, diz que este é
revelador do projecto que tem e sempre teve para o seu
concelho: “10 anos de vila a Cidade é uma obrigação de
consciência que resulta do compromisso assumido com
os Vilafranquenses, de cumprir a esperança que sempre
transportei comigo, de realizar o progresso, o desenvolvimento, o futuro melhor e maior para a nossa vila”.
Para Rui C. e Melo, “A Vila que eu sempre sonhei é uma
Vila moderna, com boas infrastruturas, virada para o futuro, com um tecido empresarial dinâmico, gerador de postos de trabalho e com espaço para
vivermos, trabalharmos e descansarmos”.
Momentos importantes desses últimos 10
anos, estão devidamente ilustrados com a passagem pela Vila de figuras ilustres, da Região,
da nação, das comunidades açorianas dos Estados Unidos e Canadá, assim como de políticos
desses países de acolhimento.
Na rúbrica “Porque os Vilafranquenses merecem”!, destacam-se as obras editadas e apoiadas pela Câmara Municipal no âmbito da política de incentivo à promoção cultural e tustistica do Concelho.
Outrossim, registam-se as escrituras celebradas entre Janeiro de 1998 e Abril de 2008/ Prédios adquiridos pelo
Municipio- compra/doação/permuta ou venda.
Vila Franca do Campo é, por si só, um concelho privilegiado pela natureza, história e simpatia de um povo assaz
fiel à sua terra, à sua fé e tradições, mas com um edil com
a integridade, a competência e o dinamismo do engº Rui
Melo, tudo se torna mais coerente e fácil.
“A Voz de Portugal” cumprimenta e felicita o seu ilustre
presidente, com uma saudação muito especial para todos
os vilafranquenses, com votos de muitas felicidades.

IV Semana Cultural da Casa dos Açores do Quebeque

19 a 25 de Outubro de 2008

A casa dos Açores do Quebeque, informa a toda a comunidade portuguesa que de 19 a 25
de outubro leva a efeito a iV Semana cultural Açoriana, subordinada ao tema: “Açores e
comunidades Açorianas no canadá (imigração e emigração)”com a seguinte programação:
domingo 19 às 18h00:
Abertura oficial pelo Presidente da Casa dos Açores seguido de exposição de pintura do artista-pintor
Francisco Andrade e do récital musical pela “Tuna d’Oiro”.
Segunda-feira 20 e terça-feira 21 às 18h30:
Visita à exposição do nosso conterrâneo e artista-pintor, Francisco Andrade.
Quarta-feira 22 às 18h30: exposição do espólio de Evaristo Gaspar, (Barco e o sonho).
19h00: Conferência proferida pela Prof. Dra. Gilberta Rocha, da Universidade dos Açores (UA)
Quinta-feira 23 às 18h30: Exposição de artefactos do “Reviver” das pessoas da terceira idade da Casa
dos Açores do Quebeque.
19h00: Conferência proferida pelo Professor Dr. José Carlos Teixeira, de Kelowna B.C.
Sexta-feira 24 às 19h30: Boas-vindas pelo Presidente da Casa dos Açores do Quebeque.
19h45: Actuação do Grupo de Cantares Recordações da Casa dos Açores do Quebeque.
20h30: Actuação da jovem artista Christina Arruda.
21h00: Exibição do talentoso Rancho Folclórico Ilhas de Encanto da Caçorbec.
21h30: Dança de ballet com a jovem artista, Tanya-Michelle Contente.
22h00: Cantigas ao desafio pelos repentistas, Manuel de Fátima e José Agnelo Martins acompanhados
à viola por Manuel Luís e à guitarra por Dinarte Melo.

Sábado 25 - encerramento da iV Semana cultural e festa do 30º Aniversário da caçorbec
18h00: Cocktail
19h00: Jantar de gala, apresentação dos convivas pelo Mestre de Cerimónias, Luís Melo.
20h30: Breves palavras do Presidente da Casa dos Açores do Quebeque, alusivas ao evento e ao
Aniversário da Casa dos Açores, seguido de leitura das mensagens do Presidente do Governo Regional
dos Açores, Senhor Carlos César e da Directora da Direcção Regional das Comunidades, Dra. Alzira
Silva, assim como do Cônsul-Geral de Portugal, Dr. Carlos Oliveira.
21h00: Entrega da Medalha de Mérito da Casa dos Açores do Quebeque, ao Senhor António Vallacorba,
açoriano que se distinguiu na Comunidade Açoriana.
21h30: Anúncio do feliz premiado do sorteio do aniversário da Caçorbec.
21h45: Baile animado pelo JG Night Productions, Jeff Gouveia e Henrique Cipriano.
eMentA:
cocktail (punch e acepipes quentes e frios); melão com presunto, sopa, salada verde, bife
acompanhado com batata recheada, espargos, pimentões grelhados; sobremesa: crepe recheada
com gelado, bolo de aniversário e café. nota: por cada mesa haverá duas garrafas de vinho,
águas, coca-cola/7up. preço: 60 Açores/ adulto e 30 Açorinhos para crianças até aos 10 anos.

Para reservações ou informações contacte para
Damião Sousa: 514-387-1273, 514 984-9613 ou ainda para 514 388-4129

as aulas voltam à
escola portuguesa
Santa cruz
Cassandra Calado

jornal@avozdeportugal.com

N

o passado sábado dia 20 de Setembro, o som do
burburinho dos alunos e pais no hall de entrada da
Escola “Jeanne Mance” que acolhe a Escola Portuguesa
Santa Cruz fazia-se ouvir.
A excitação e curiosidade dos mais pequeninos eram
notórias. Os alunos mais antigos estavam à procura dos
novos professores. Tudo correu de feição.
Os votos de um ano lectivo proveitoso a todos, e vamos falar Português!
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Um duro golpe para a emigração portuguesa
Eduardo Neves Moreira
jornal@avozdeportugal.com

O

s 4.500.000 emigrantes portugueses, que se encontram distribuídos geograficamente por todos os continentes, receberam estupefactos, nesta última semana, a
notícia de que, a partir de agora, somente poderão exercer
o seu direito de voto para as eleições legislativas, através
do voto presencial, fruto da aprovação pela Assembleia da
República de um projecto de alteração à Lei Eleitoral, cuja
iniciativa foi do governo e que foi aprovado com os votos
do Partido Socialista e do Partido Comunista Português.
Sem dúvida, foi um duro golpe no processo iniciado há algumas décadas e que pretendia resgatar os direitos de cidadania e de participação cívica dos portugueses residentes
no estrangeiro, na vida pública nacional, conferindo-lhes,
paulatinamente, acréscimos ao seu justo direito de integração na nação portuguesa. Quando a expectativa dos que
acompanham os interesses e os anseios da nossa emigração era de que, mais dia menos dia, o processo eleitoral
que submete o direito de voto dos emigrantes portugueses
fosse objecto de medidas que permitissem o seu aperfeiçoamento e sua modernização, conferindo-lhes uma maior
facilidade para o exercício do direito de votar e, consequentemente, uma maior participação na vida nacional, a
nova disposição legal constitui-se num entrave de graves
conseqüências, eliminando substancialmente a possibilidade do exercício do voto, diante da necessidade do voto
presencial, quando se verifica que esse fundamental direito
de cidadania somente é exercido nas dependências das representações diplomáticas de Portugal, obrigando os eleitores a percorrerem enormes distâncias, que, em muitos
casos, ultrapassam mil quilômetros, inviabilizando o exercício do direito inalienável do voto, principalmente considerando que tais repartições vêm sofrendo nestes últimos
anos uma redução gradual e progressiva, agravando ainda
mais o problema. A infeliz alteração legislativa vem de en-

contro a um processo de luta por uma integração maior dos
emigrantes na vida nacional, após a conquista do direito de
voto para a Assembleia da República, do direito de voto
para a escolha do Presidente da República e do direito de
voto para o Parlamento Europeu, estes dois últimos conquistados e assegurados na última legislatura, da qual eu
tive a honra de participar e constituiu-se no atendimento
de anseios manifestados pelos emigrantes por iniciativa de
seu órgão maior de representação, o Conselho das Comunidades Portuguesas.Era nossa expectativa que, conforme
já havia sido objecto de estudos e de viabilidade, que aos
emigrantes fosse facultado o direito do voto pela via informática, tendo, tanto o governo como a Comissão Nacional
de Eleições, dados e informações suficientes que permitem
sua implementação a curto prazo, o que se traduziria numa
evolução, pois permitiria uma participação infinitivamente
maior de todos os portugueses a residir no estrangeiro.Surpreendentemente, quando o governo anuncia a instalação
dos consulados virtuais, que disponibilizam aos emigrantes um atendimento mais ágil e mais moderno e a possibilidade de uma interatividade com o órgão em apreço, o
governo apresenta e a Assembléia da República aprova

um instrumento castrador e retrógrado, que vem produzir
efeitos no sentido inverso, ao dificultar e inviabilizar, em
muitos casos, a participação cívica, facto que surpreendeu
os estudiosos e o mundo pela sua inoportunidade. Façamos
votos de que alguém tenha o bom senso de evitar que esta
agressão se materialize, pois os emigrantes foram agredidos e discriminados mais uma vez, interrompendo um
processo de ampliação de seus direitos de cidadania e de
integração na nação portuguesa.

Planchers

26 anos de experiência

L. Miranda

trabalho garantido

Especializado em instalação e reparação de soalhos

• Lixar • Envernizar • Acabamento em cristal
• Cores ao gosto do cliente
• Instalação de Tacos, “Bois franc”, “parqueterie”
• Fornecemos a madeira

Contacte Liberal Miranda

514-272-0519
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Vº Convívio dos Naturais de Rabo de Peixe

Somos todos Rabopeixenses! Viva a Vila de Rabo de Peixe!
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

N

os quatro cantos do mundo
vive um português, quer seja
do Continente Português, Açores
ou Madeira e, com ele, levou a
língua portuguesa, língua de “Camões”.
A verdade é que somos todos
portugueses e falamos uma só língua. Acredito também
que por todo o lado deste maravilhoso planeta, vive um
Rabopeixense, filho da tão querida Vila de Rabo de Peixe, situada na costa norte da Ilha de São Miguel, Açores. Certamente que, mesmo vivendo a milhares de qui-

nais, e também históricos de Rabo de Peixe.
Foram oferecidas várias placas de reconhecimento e de

agradecimento pelo contributo, tanto no passado como
no presente a Luís Miranda, Suzie Reis, Rui Serpa,
Conceição e Viriato Freire.
O Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebeque deu também uma placa homenageando a Casa dos
Açores do Quebeque pelos seus serviços à comunidalómetros do torrão natal, longe das suas origens, delas
nunca se esquecem, nem do cantinho onde nasceram,
viveram; foi o berço que lhes ensinou a dar os primeiros
passos.
Este ano, o incansável Círculo dos Amigos de Rabo de
Peixe levou a efeito a majestosa quinta edição da festa
Rabopeixense.
Tivemos o grato prazer de tomar parte no evento, que
decorreu no passado sábado, dia 11, na prestigiosa sala
de recepção Renaissance, em Anjou, ao qual participaram cerca de 700 pessoas. Logo à entrada da sala, estavam expostos fotografias e trabalhos manuais e regio-

de, à cultura e tradições. Além disso, foram homenageados António Serafim Moniz e a sua esposa Eduarda
Moniz pela contribuição à festa do Chicharro; a família
de Anastasia de Sousa, neta dum casal natural de Rabo
de Peixe; e finalmente, James Santos, pela sua coragem
durante a tragédia do Colégio Dawson, descendente de
Rabo de Peixe (pelo lado maternal).
O entretenimento esteve igualmente à altura, com Jeff
Gouveia (J.G. Night Productions) no seu melhor. Actuaram também, em duo, Lucy e Bella duas cantoras que

se deslocaram de Toronto. A
noite continuou com a prestação do sempre energético
Eddy Sousa que, com as suas
cantigas, quase obrigatoriamente levou todos à pista
de dança. Afinal, somos um

povo alegre e divertido.
Também assistimos à actuação da linda marcha do Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebeque. Com

muito trabalho e dedicação, criaram esta marcha, muito
apreciada de todos.
Foi sem dúvida alguma uma excelente festa. No lado
de fora, o tempo estava fresco, mas no interior da sala
reinava o calor humano. No final, ao despedirem-se uns
dos outros, notava-se muita alegria, mas também um
pouco de tristeza naquele adeus, porque a festa acabou
demasiado cedo – devido (provavelmente) a alguns erros de percurso durante a noite...
Parabéns ao “Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe do
Quebeque” por mais um sucesso.
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CLIENT: MICC • CAMPAGNE: PROMOTION DE LA LANGUE FRANÇAISE
JOURNAL: A VOZ DE PORTUGAL • LANGUE: PORTUGAIS • DATE DE PUBLICATION: 15 OCTOBRE 2008
KEVIN MARTINS
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Me. EDUARDO DIAS

FARMÁCIAS

14 de outubro de 2008
1 euro = caD 1.565710
consulado Geral
de portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

4267 Av. Coloniale

www.secomunidades.pt

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
514.285.1620
514.672.4687

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

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

FLEURISTE FLORATERIA

OURIVESARIAS

FUNERAIS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

PADARIAS

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

1 Mont-Royal Este

HIPOTECAS

514.849.2391

514.845.5804

CLÍNICA MÉDICA NOVA

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

3755 Boul. St-Laurent

FERNANDO
HELIO

514.987.0080

514.886.7001
514.497.3896

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

IGREJAS

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.

DENTISTAS

MERCEARIA

DR. THUY TRAN

SÁ & FILHOS

4270Boul.St-Laurent,#209- 514.499.1624

514.985.2411

FLORISTA

CLÍNICA MÉDICA LUSO

4701 St-Urbain

514.484.3795

514.288.2082

JORGE VASCO

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.

514.844.4588

111 St-Paul E.

514.861.4562

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
514.842.3373

7129 Boul. St-Michel

MATEUS JORGE DE PINA

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

TRANSPORTES

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

514.385.1484
514.385.3541

NOTÁRIOS

2º ano de saudade

514.725.2626

jorge Manuel
cabral de Sousa

SEGUROS

GRANITE LACROIX INC.

225 Gounod

MEMORANDUM

REVESTIMENTOS

MONUMENTOS

ELECTRICIDADE

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.

SOLMAR

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

Faleceu em Laval, no dia 9 de Outubro
de 2008, com a idade de 98 anos, Helena
Medeiros, natural dos Ginetos, São Miguel,
Açores, viúva de Manuel Farias.

O funeral decorreu sábado, 11 de Outubro de
2008, após missa de corpo presente, na Igreja
Nossa Senhora de Fátima. Foi a sepultar no
Cemitério St-Martin.

PSICÓLOGOS
406, St-Joseph E.

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

17/8/1953 – 16/10/2006
Meu querido Jorge, faz amanhã dois
anos que partiste, dois anos de grande saudade. Partiste, mas continuas
sempre vivo no meu coração e no dos
nossos filhos. Todos os dias falamos em
ti com grande saudade. Foste o melhor
marido do mundo e o melhor pai, por
isso te vamos amar sempre. Nunca te
esquecerei.

TRANSPORTES BENTO COSTA

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

514.946.1988

Tua esposa e filhos que te adoram, Conceição, Jorge Miguel e André.
Eu, nossos filhos e nora, mandamos celebrar uma missa em tua memória,
no dia 16 de Outubro de 2008, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz, situada
no 60, rua Rachel Oeste. Agradecemos antecipadamente a todas as pessoas que possam assistir a este acto religioso. A todos, o nosso sincero
obrigado.

CANTINhO DA POESIA
folhas de outono
Folha de Outono cadente
Pelo tempo colorida
Vais mudando lentamente
Como muda a nossa vida.

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

450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

Verde foi teu nascimento
Viçosa na mocidade
E dançaste ao som do vento
Valsas de amor e saudade.
Foste beleza e frescura
Deste sombra, foste vida
Foste das aves ternura
Dando aos seus ninhos guarida.

iGReJaS
Missão Santa Cruz
Missão Nª Sª de Fátima

514.844.1011
450.687.4035

Hoje num sopro és levada
E vemos qual abandono
Nossa vida retratada
Em cada folha de Outono !...

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

euclides cavaco

514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est

aSTRÓloGo afRicaNo aiDaRa

514.849.1153

Tel.: 514-374-2395 faX: 514-374-9755

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

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

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307

VOYAGES ELITE PLUS

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

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

helena
elena Medeiros

514.272.0362

PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

†

Deixa na dor a sua filha Maria Farias Aguiar, seu
filho Manuel Farias (Maria dos Anjos Carvalho);
seus netos José, Helena, Jorge, Filomena e
António, e seus cônjuges respectivos; seus
bisnetos e trisnetos, sobrinhos (as), assim
como outros familiares e amigos.

DISCOS/LIVROS

ELECTRO-LUSO
aSSociaÇÕeS e clUBeS

Me. ÉLIZABETH DA SILVA

CLÍNICAS

CONTABILISTAS
URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

4270 St-Laurent #200

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio
514.844.6212

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

CANALIZADORES

tel.: 514.499.0359

FARMÁCIA RITA NACCACHE

514.842.8077

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor
Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
escadas em caracol e diagonal ● degraus em alumínio
fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
grades com vidro ● portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

01
02
03
04
05
06
07

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.
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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 $

IDENTIFICAÇÃO

NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

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

eMpReGoS

eMpReGoS

viDeNTe

coSTURa

SeRviÇo

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

Paisagista com experiência em
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em
Laval. Salário conforme experiência.
$18/hora e mais. 450-963-3462
Senhora para limpeza, às quintas e
domingos. $10/hora.
514-274-9797
Schwartz’s procura empregados de
mesa, a tempo parcial.
contactar frank, antes das
10h30. 514-842-4813

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

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

Problemas com o seu computador?
514-299-2966

Casal sem criança, que vive em Ville
Mont-Royal, procura senhora para
limpeza. Tempo parcial ou inteiro.
Ter referências.
deve falar inglês. 514-235-0235
empregados para
limpeza da noite.
contactar 450-665-4808
antes das 17h.
Pessoas para trabalho de limpeza à
noite em Boucherville. $14.75/hora.
5 dias por semana. Telefonar, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
514-894-6423
Senhora com experiência, que
fale inglês. Trabalho garantido, 5
dias por semana. Bom salário.
contactar Sarah
514-733-3067
Senhora com experiência, que fale
inglês. Trabalho garantido, 5 dias por
semana. Bom salário.
contactar Sarah 514-733-3067

Empregado de limpeza para escritórios. Tempo inteiro, de noite.
Bom salário. 514-355-7171
A Padaria Coimbra procura empregados de balcão. Semana e fim-desemana. 514-844-0223

veNDe-Se
Carrinha Honda Odyssey 1999. Excelente condição / boa manutenção.
Todo equipado. $7750 negociável.
514-502-7337

aRReNDa-Se
Quarto, para senhor de preferência,
no bairro Hochelaga-Maisonneuve.
514-813-3290
2 ½ situado no 4595 Coloniale. Fogão e frigorífico incluídos. $600/m.
514-863-1865 ou 514-376-0862

MaSSaGeNS
Procuramos brasileira sexy, mulata
ou negra, para fazer massagens.
Entre 25 e 40 anos. $$$ muito bem
pago. Boa equipa.
fábio 514-266-2293

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

eNcoNTRoS

olá! procura a felicidade?

pois, eu estou divorciado. procuro
senhora responsável, com mais ou menos
35-40 anos. o meu trabalho não me dá
tempo para sair e frequentar festas/
lugares, e as pessoas não sabem o que
estou lá a fazer. pelo jornal, é claro e
simples. com um encontro fazemos
amigos e, quem sabe, um casal.

514-519-2206

Gabinete de vidência – Sr Pascal
grande vidente Médium
A linha do seu futuro. Ajuda a resolver os seus
problemas, até mesmo os casos mais desesperados. Especializado do regresso da pessoa
amada. Amor, desenvoltura, negócios, sorte nos
jogos, protecção, etc. Trabalho garantido a 100%
em 24 horas. Pagamento depois de resultados.
Casos urgentes.

Tel. 514-806-0013

A
V
P
8
1
5
1
5
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bOCA DO INFERNO

o verdadeiro gang das gasolineiras
Ricardo Araújo Pereira

jornal@avozdeportugal.com

Q

SUDOkU

uando o preço do barril
de petróleo sobe, as gasolineiras aumentam o preço dos
combustíveis devido ao encarecimento da matéria--prima.
Quando o preço do barril de petróleo se mantém estável, as gasolineiras aumentam o preço dos combustíveis porque
não se deixam enganar pela estabilização do barril, cuja
tendência para a dissimulação conhecem bem. Quando
o preço do barril de petróleo desce, as gasolineiras aumentam o preço dos combustíveis porque, mais cedo ou
mais tarde, o preço do barril vai subir novamente, e é
bom que as pessoas já estejam prevenidas. Se há coisa
de que o consumidor não se pode queixar é da instabilidade do mercado: os preços sobem de forma constante
e muito previsível.
Segundo um estudo do Automóvel Clube de Portugal
há indícios claros de que as gasolineiras combinam o
preço dos combustíveis entre si para evitar a concorrência e prejudicar o consumidor. Por gasolineiras entendo
aqui, com o rigor que me caracteriza, tanto as empresas
petrolíferas como as bombas de gasolina. Devo dizer
que não acredito no estudo do ACP por uma razão clara:
deste modo, evito processos judiciais. Esta é uma con-

duta moral que tem norteado a minha vida. Mas receio
que o povo português adira às conclusões do estudo e
se sinta assaltado pelas gasolineiras – o que seria grave
e erróneo. O povo, maldosamente, poderia começar a
identificar as gasolineiras com os nomes que normalmente se atribuem aos assaltantes vulgares. Em vez de
Zé Naifas, Marco Mãozinhas e Nando Pirata o povo, se
for mal-intencionado (queira Deus que não), pode passar a dizer que vai meter gasolina à BP Naifas, à Repsol
Mãozinhas ou à Galp Pirata.
Entretanto, o preço do petróleo aumentou de tal maneira que já não faz sentido chamar-lhe o ouro negro.
Tendo em conta os preços da gasolina, o ouro é que é o
petróleo dourado.
Curiosamente, nenhum dos grandes economistas que
dirigem a economia mundial previu que ninharias como
a especulação no preço dos combustíveis iriam conduzir
o mundo a uma profundíssima crise. A economia parece
ser uma espécie de ciência oculta. Um tipo de astrologia
sem búzios nem cartas. E sem tanta credibilidade.
O ministro da Economia acaba de anunciar o fim do
mundo, o que é revelador. Já nem o professor Bambo cai
nessa. Pela minha parte, estou sempre optimista. Pode
ser que as coisas se invertam. Talvez um dia o mundo
anuncie o fim do ministro da Economia.

portugal: peNHoR (noção)
António A. Archer Leite

jornal@avozdeportugal.com

O

penhor é o acto pelo qual o credor assegura o direito à satisfação do seu crédito, pelo valor de certa
coisa móvel, ou pelo valor de créditos de outros direitos
não susceptíveis de hipoteca pertencentes ao devedor ou
a terceiro.
O nosso Código Civil trata diferenciadamente o penhor
de coisas (art.º 669.º) e penhor de direitos (679.º)
Constituição do penhor:
O penhor só produz os seus efeitos pela entrega da coisa empenhada, ou de documento que confira a exclusiva
disponibilidade dela, ao credor ou a terceiro.
Se o autor do penhor não é desapossado ou privado da
disponibilidade da coisa, não se poderá falar de penhor,
mas de uma promessa de penhor.
Quem pode dar bens em penhor?
Todos aqueles que possam alienar esses bens.
Que direitos adquire o credor através do penhor?
•De usar em relação à coisa empenhada, das acções destinadas à defesa da posse, ainda que seja contra o próprio
dono; De ser indemnizado das benfeitorias necessárias
e úteis; Exigir a substituição ou o reforço do penhor ou
o cumprimento imediato da obrigação, se a coisa empenhada perecer ou se tornar insuficiente para segurança da
dívida.
A que deveres está obrigado o credor?
•O credor pignoratício deve guardar e administrar a coisa como um proprietário diligente, respondendo pela sua
existência e conservação;
•Não a usar sem o consentimento do autor do penhor;
•Restituí-la, extinta que seja a obrigação a que serve de
garantia.
E se o credor pignoratício não usar dessa forma?
Que prerrogativas tem o autor do penhor?
Tem direito a que o credor preste caução idónea ou que
a coisa seja depositada em poder de terceiro.
É legalmente admissível a venda antecipada da coisa
empenhada?
Sim. No caso de existir fundado receio de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, tem o credor, bem
como o autor do penhor, a faculdade de proceder á venda
antecipada da coisa, mediante prévia autorização judicial.
Quando é que o credor pode executar o penhor?
Vencida a obrigação, o credor adquire o direito de se pa-

gar pelo produto da venda judicial da coisa empenhada,
podendo a venda ser feita extrajudicialmente, se as partes
o tiverem convencionado.
Penhor de direitos:
Só é admitido o penhor de direitos quando estes tenham
por objecto coisas móveis e sejam susceptíveis de transmissão.
Forma e publicidade?
A constituição do penhor de direitos está sujeita à forma e publicidade exigidas para a transmissão dos direitos
empenhados.
O penhor de créditos hipotecários e de participações sociais em sociedades das quais façam parte bens imóveis,
excluídas as sociedades anónimas, deve ser formalizado
por escritura pública. Entrega de documentos: O titular
do direito empenhado deve entregar ao credor pignoratício os documentos comprovativos desse direito que estiverem na sua posse e em cuja conservação não tenha
interesse legítimo. Conservação do direito empenhado:
o credor pignoratício é obrigado a praticar os actos indispensáveis à conservação do direito empenhado e a cobrar
os juros e mais prestações acessórias compreendidas na
garantia. Relações entre o obrigado e o credor pignoratício: dado em penhor um direito por virtude do qual se
possa exigir uma prestação, as relações entre o obrigado
e o credor pignoratício estão sujeitas às disposições aplicáveis, na cessão de créditos, às relações entre o devedor
e o cessionário.
Cobrança de créditos empenhados
•O credor pignoratício deve cobrar o crédito empenhado
logo que este se torne exigível, passando o penhor a incidir sobre a coisa prestada em satisfação desse crédito;
•Se, porém o crédito tiver por objecto a prestação de
dinheiro ou de outra coisa fungível, o devedor não pode
fazê-la senão aos dois credores conjuntamente; na falta
de acordo entre os interessados, tem o obrigado a faculdade de usar da consignação em depósito;
•Se o mesmo crédito for objecto de vários penhores, só
o credor cujo direito prefira aos demais têm a faculdade
de compelir o devedor a satisfazer a prestação ao credor
preferente;
•O titular do crédito empenhado só pode receber a
respectiva prestação com o consentimento do credor
pignoratício, extinguindo-se neste caso o penhor.

DepoiS De MaiS De UMa DÉcaDa

Kimberly Duarte

tanya contente

tracy roDrigues

monica carvalho

louisa sarmento

ana almeiDa

stacey avila

marta Filipa silva

tania raposo

naDia costa

nanci marçal

pRiMeiRa faSe De voTaÇÃo a paRTiR Do 16 De oUTUBRo eM

www.avoZDepoRTUGal.coM

voTeM eM GRaNDe NÚMeRo

alMoÇo e eSpecTÁcUlo coM oS aRTiSTaS
HeNRiQUe cipRiaNo e o SeU coNJUNTo TUlipa NeGRa
vicToR SaNToS - MaRiacHi fiGUeRoa e DUaRTe fRoiaS
12h00 - Coquetel “PunCh” e PetisCos quentes e frios
13h00 - Almoço - CAvAtelli Com molho de tomAte
CAldo verde - rosbife - CrePe Com morAngos
bebidAs refrigerAntes e vinhos tinto e brAnCo inCluídos
CAfé - CAPPuCCino - esPresso - CAfé regulAr ou Chá
18h00 - umA surPresA!

preço:

60.00
25.00
Gratuito

Miss adultos Bilhetes disponíveis
Miss crianças até 12 de novembro
dos 6 aos 12 anos
crianças de 0 a 5 anos

Não haverá bilhetes à porta

DoMiNGo, 16 De NoveMBRo àS 12H00 No ReNaiSSaNce 7550 BoUl. HeNRi-BoURaSSa e.

paRa MaiS iNfoRMaÇÕeS a voz de portugal: 514 284.1813
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LIGA SAGRES

Apuramento Mundial 2010

Portugal empata na Suécia

Classificação
1 - FC Porto
2 - Nacional
3 - E. Amadora
4 - Leixões
5 - Benfica
6 - Sporting
7 - Naval
8 - V. Guimarães

11
10
10
10
9
9
8
8

9 - Marítimo
10 - Académica
11 - V. Setúbal
12 - Rio Ave
13 - Sp. Braga
14 - Belenenses
15 - P. Ferreira
16 - Trofense

7
7
7
5
5
2
1
0

Resultados

próxima jornada

Sábado (04 de Outubro)
Naval-Belenenses
1-1
Domingo (05 de Outubro)
Rio Ave-P. Ferreira
3-2
Académica-Nacional
1-1
E. Amadora-Trofense
1-0
Sporting-FC Porto
1-2
Segunda-feira (06 de Outubro)
V. Guimarães-Sp. Braga
0-0
Leixões-Benfica
1-1
Terça-feira (07 de Outubro)
V. Setúbal-Marítimo
0-2

Sexta-feira (24 de Outubro)
Trofense-Académica
15:30
Sábado (25 de Outubro)
Belenenses-Guimarães 15:45
FC Porto-Leixões
17:15
Domingo (26 Out)
Sp. Braga-E. Amadora
11:00
Marítimo-Rio Ave
11:00
Nacional-V. Setúbal
11:00
Benfica-Naval
14:15
P. Ferreira-Sporting
17:15
Portugal x Albânia 15/10 14h00

Taça de portugal

18 de outubro
Boavista S.Mateus vs Naval
Est. Amadora vs Operário
Nacional vs Angrense
Sertanense vs FC Porto
Aliados Lordelo vs Trofense
U. Leiria vs Sporting

19 de outubro
Fabril Barreiro vs Ol. Moscavide
Esmoriz vs Mª da Fonte
Olhanense vs Valdevez
Vizela vs Estoril
Paredes vs Cinfães
Amares vs Belenenses
Sp. Covilhã vs Varzim
Leixões vs Caniçal
Portimonense vs Pinhalnovense
Boavista vs AD Lousada
Arouca vs Marítimo
U. Madeira vs Camacha
Sanjoanense vs Gondomar
Desp. Aves vs Gândara
Torreense vs Académica
Beira-Mar vs At. Reguengos
Santana vs Odivelas
Fátima vs Feirense
Santa Clara/Lusitano/Fiães vs Freamunde
V. Setúbal vs Ribeirão
Gil Vicente vs Rio Ave
V. Guimarães vs U. Lamas
Chaves vs Sp. Braga
P. Ferreira vs Rebordosa
Peniche/Fafe/Sourense vs Moncorvo
Benfica vs Penafiel

D

epois da derrota em casa frente à Dinamarca, a
Selecção Nacional empatou sábado no terreno da
Suécia (0-0), em jogo do Grupo 1 de qualificação para
o Mundial-2010.
Esperava-se mais da Selecção portuguesa, mesmo sem
Deco, mas já com Cristiano Ronaldo, sabendo-se à partida que a Suécia se apresentava desfalcada de alguns
titulares. A turma das quinas só não regressa de Estocolmo com a derrota porque Elmander revelou gritante
falta de pontaria na primeira parte, também por «culpa»
de Quim, apesar de ter manifestado alguma insegurança
entre os postes.
Com efeito, a primeira meia hora dos suecos foi de
clara supremacia, traduzida num punhado de ocasiões
de golo (cinco ao todo!), quase todas por Elmander (4).
Portugal perdeu a luta do meio campo (Deco faz imensa falta!) e a Suécia gozava de amplas liberdades nessa
zona nevrálgica do terreno, chegando com relativa facilidade e com perigo à área lusa. Só a partir da meia
hora a turma das quinas conseguiu sacudir a pressão,
primeiro numa «bomba» de Hugo Almeida, depois num
remate de Cristiano Ronaldo, a rasar a trave.
Se o nulo ao intervalo era lisonjeiro para as cores lusas,
tudo foi diferente na segunda metade, para melhor. Por-

tugal surgiu mais afoito, a assumir o jogo, estendendo-o
para as alas com a entrada de Ricardo Quaresma (rendeu Hugo Almeida, muito sozinho na frente de ataque)
e obrigando os suecos a maiores cuidados defensivos,
enquanto Moutinho estava agora mais solto para apoiar
o ataque. Portugal podia ter chegado ao golo, primeiro por Moutinho (51 m), depois por Quaresma (69 m),
mas a melhor oportunidade surgiu dos pés de Cristiano
Ronaldo (75 m), isolado, obrigando Isaksson a safar a
pontapé. O sinal mais era agora de Portugal, mas em
boa verdade a Suécia é uma equipa imprevisível e, aos
77 m, o até então apagado Ibrahimovic (bem vigiado
por Meira) só não marcou porque Quim correspondeu
com grande defesa. Em suma, o empate ajusta-se ao desenrolar da partida: mais Suécia na primeira parte; mais
Portugal na segunda. O árbitro italiano deixou passar
em claro uma grande penalidade a favor de Portugal,
aos 54 m, quando Paulo Ferreira foi derrubado na área
de rigor. Portugal ocupa agora o terceiro lugar do Grupo
1, com quatro pontos, os mesmos de Hungria e Albânia.
Resultado final: 0-0. A Dinamarca lidera com sete pontos, seguida da Suécia, com cinco. Em último lugar está
Malta, ainda em branco. O próximo adversário de Portugal é a Albânia, hoje, quarta-feira, em Braga. A Bola

Fórmula 1

Alonso vence impecavelmente no Japão
Helder Dias
hdias@avozdeportugal.com

I

nacreditável! Quem poderia
dizer que Fernando Alonso,
Renault, viria a ganhar duas de
seguida! Desta feita, com o seu
companheiro de equipa a fazer
o quarto lugar na corrida! Fantástico. Filipe Massa e Lewis
Hamilton, depois de terem conhecido uma largada bastante movimentada com Hamilton a apertar Raikkonen, e Massa a empurrar o seu
adversário na luta pelo título, obrigando-o a fazer um
espectacular pião. Como é evidente, os Comissários de
pista não perdoaram e o duo Hamilthon–Massa seriam
penalizados com um ‘’drive-through’’, beneficiando assim Robert Kubica, que agora se junta ao duo na luta
pelo campeonato do mundo de pilotos. Nesta mesma altura do ano transacto, Kimi Raikkonen, Ferrari, tinha 17
pontos de diferença e ainda veio a ser campeão. Por isso
mesmo enquanto há vida… há esperança.
Depois de ter efectuado uma volta perfeitíssima, Lewis
Hamilthon conseguiu arrancar a “pole”, deixando para
traz Kimi Raikkonen, que largara da segunda posição.
Heikki Kovalainen, da McLaren, largou da terceira posição.
Domingo, as verdes deram o sinal de largada e porque Hamilton partiu mal, ficando atrás de Raikkonen
na curva 1, foi nessa altura que o inglês travou muito tarde, obrigando Raikkonen – e ele próprio – a sair

em frente. Heikki Kovalainen e Felipe Massa fizeram o
mesmo para os evitar, e isto permitiu a Kubica e Alonso
passarem a ocupar os dois primeiros lugares, enquanto
os quatro pilotos envolvidos no incidente regressavam à
pista. Na frente permanecia Robert Kubica, mas depois
da primeira paragem nas “boxes”, Fernando Alonso passou para primeiro. Até à segunda paragem, o espanhol
da Renault logrou alcançar uma boa vantagem sobre o
polaco, que manteve até final.
Kimi Raikkonen, que ainda chegou a colar-se a Kubica
na luta pelo segundo lugar, teria todavia que se contentar
com o terceiro posto, enquanto o jovem brasileiro Nelson Piquet arrancou um brioso quarto lugar na corrida.
A Toyota, que corria em casa, viu o seu melhor piloto
do dia, Jarno Trulli, terminar em quinto, depois do seu
companheiro de equipa Tim Gloock ter dominado os
treinos livres do fim-de-semana. Sebastian Vetel, Felipe
Massa e MarK Webber seriam os restantes pilotos a pontuarem. Próximo encontro a 19 de Outubro, no Grande
Prémio da China. A duas corridas do final da temporada,
vejamos como Lewis Hamilton poderá tornar-se Campeão se: a) ganhar e Felipe Massa não fizer melhor do
que o quinto lugar; b) ficar em segundo e Massa não
fazer melhor do que o sétimo lugar; ou c) ficar em terceiro e Massa terminar fora dos pontos. Classificação
final deste G.P. do Japão: 1. Fernando Alonso (Espanha/Renault); 2. Robert Kubica (Polónia/BMW-Sauber)
3. Kimi Raikkönen (Finlândia/Ferrari).

Adeus Grande Prémio do Canadá...

T

al como anunciámos no passado número, o Grande
Prémio do Canadá seria (talvez) retirado do calendário 2009, tendo sido substituído nessa data pelo G.P.
da Turquia. A notícia caiu como uma bomba, não somente nos aficionados da modalidade como no público
em geral. As razões, ainda até agora verdadeiramente
desconhecidas, deixam-nos crer que uma dívida entre o
promotor e presidente do G.P. do Canadá, Normand Legault, e o grande patrão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone,
estivessem na origem da anulação! Mas a verdade está
muito longe de ser conhecida. Vejamos. Como é possível
existir um contrato assinado entre dois empresários até
2011 e que o mesmo seja anulado de um dia para o outro?
Sabemos que o G.P. do Canadá era, ou é, pelo menos rentável para Ecclestone, em termos de contrato. Sabemos
também que o G.P. do Canadá era, ou é, o único no ca-

lendário a pertencer a uma empresa privada. Retirar um
dos grandes prémios com mais visibilidade a nível mundial não nos parece mesmo muito justo!.. Porém, muitas
mobilizações já foram feitas para tentar salvar o “nosso
Grande Prémio”… Os Ministros Federal e provincial,
juntamente com o Presidente da Câmara de Montreal,
Gérald Tremblay, não têm poupado esforços para não
deixar partir um dos mais rentáveis eventos a ser produzidos em Montreal. Cerca de 75 milhões de dólares
de entradas trazidas pelos turistas que nos visitam, são
números verdadeiramente interessantes. Evidentemente
que estes números, nos cofres do Governo, irão certamente fazer falta para subsidiar muita coisa. Dos 300 e tal
mil adeptos da F1 que assistam directamente do circuito
Gilles Villeneuve, cerca de 40% vem do exterior do País.
Agora somente nos resta esperar pela decisão final...
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