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Montreal
6295 Victoria                                 514.739.2355
35 rue Beaubien Est                     514.270.2384
101 du Mont Royal O.                  514.448.6996
3758 boul. St-Laurent                   514.845.9815 
625 Ste-Catherine O., #1570       514.312.2338

Fifa Telecom
245, boul. de la Côte-Vertu         514.333.4774
Zed Cellular
6245 Métropolitain E., #921              514.326.3337
Laval
1637 boul. Daniel-Johnson            450.988.1088

*Condições aplicam-se.
Ver publicidade no interior deste jornal para mais detalhes.
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Avisamos que as duas 
próximas edições serão 
publicadas nas terças-
feiras dias 23 e 30 de 
Junho. Voltaremos à 
publicação regular no 
dia 8 de Julho.

ver página 3

Caros Dragões de Montreal,
Em 1º lugar a to-
dos quero abraçar 
sentidamente e com 
esse abraço fraterno 
transmitir-vos e par-
tilhar convosco toda 
a minha alegria.

Ser portista tão longe da nossa Pátria 
representa, para além de um enorme 
acto de fé clubista, um elo profundo 
de união entre a terra que vos acolhe 
e a nossa Terra-Mãe.
É, pois por isso que eu sempre afir-
mo que a corrente de energia e de  
paixão que nos transmitis cada dia 
que passa, o vosso amor e a vossa 
dedicação sem qualquer reticência 
ao nosso F.C. do Porto, é uma das 
grandes razões que motivam o nos-
so trabalho e a nossa vontade de 
continuar com sede de vencer.
Bem hajam por tudo o que  fazeis 
por nós. Asseguro-vos, que enquan-
to  continuarmos a dar esta lição ao 
Mundo, sobretudo ao “mundinho” 
dos cegos que não querem ver, ire-
mos partilhar mais emoções, mais 
vitórias, mais êxitos e glórias que 
constituem, sem dúvida, o grande 
livro da História  fantástica do F.C. 
do Porto

VIVA O F.C. DO PORTO
VIVA OS DRAGÕES DE MONTREAL

JORGE NUNO PINTO DA COSTA
Presidente

portugal “longe” de pandemia
Evolução também positiva da do-

ença nos outros dois casos confir-
mados. 
É o terceiro caso de infecção por H1N1 

em Portugal: uma criança de oito anos 
que veio sexta-feira de Toronto, Cana-
dá, apresentava um conjunto de sinto-
mas que análises vieram a confirmar 
tratar-se de um quadro de gripe A. O 
menor foi internado no Hospital D. Es-
tefânia, em Lisboa mas encontrava-se 
“clinicamente bem”, segundo a ministra 
da Saúde, Ana Jorge. “É provável que 
tenha alta ainda hoje [domingo]”, refe-

riu. A criança viajava com um irmão, ao 
cuidado do pessoal de bordo. Os fami-
liares que estiveram em contacto com o 
menor “iniciaram a toma de antivirais”, 
esclareceu a ministra. A companhia aé-
rea canadiana onde a criança viajou 
também foi alertada. 
Outros casos “estão bem” 
Este caso não representa, segundo a 

ministra da Saúde, “uma preocupação 
acrescida”. E, embora a Organização 
Mundial de Saúde tenha subido o alerta 
para o nível máximo, continuou a gover-
nante, “a realidade nacional está longe 

de uma situação de pandemia”. Ainda 
de acordo com Ana Jorge, nos outros 
dois casos confirmados em Portugal — 
uma mulher de 31 anos que passou pelo 
México e um homem de 33 anos vindo 
de Nova Iorque — a evolução foi positi-
va. “Estão bem. É uma doença de curta 
duração e relativamente benigna”, es-
clareceu. Questionada sobre se os por-
tugueses deveriam ir descansados em 
férias para o México, Ana Jorge reite-
rou que não há motivos para suspender 
voos. “As pessoas devem é ir bem infor-
madas sobre como evitar o contrágio”.
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NOTÍCIAS

Depuis plusieurs générations, 
Casa Santos Lima vous offre 
des vins d’excellences. Nous 
aimerions partager avec vous 
notre succès en vous offrant 
des commandites pour des 
occasions spéciales.
Veuillez nous contactez pour 
de plus amples renseigne-
ments.

AGENCE DE VINS :
Focus Cellars Inc.

514-256-6778

For several generations, Casa 
Santos Lima has offered 
us wines of Excellency. We 
would like to share with you 
our success by offering you 
our contribution in sponsor-
ing you with our products for 
your special occasions.
Please contact us for further 
information.

AGENCE DE VINS :
Focus Cellars Inc.

514-256-6778

4 Générations
produisant
vins de 
qualité

4 Generations
producing
quality wines

FOCUS Cellars inc. Agents de Vins au Québec
8980 boul. Langelier, Montréal (QC), H1P 3E6 
Tél.: 514-256-6778     Fax: 514-256-6798
E-mail: info@focuscellars.net         Web: www.focuscellars.net
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JÁ ESTÁ LEGAL
Aprovado pelo CRTC

VISITE BRASIL, PORTUGAL, AÇORES E MADEIRA

TV GLOBO,  RTPi, 
EURONEWS

Adquira mais canais à 
escolha, tais como:

Telemundo, Caracol, 
Setanta Sports, 
e muitos mais. 

apenas 
$24.95 CDN

por mês

RTPI, RBTI, TV GLOBO, 
PFC, EURONEWS

apenas 
$34.99 CDN

por mês

ilustre visitante, importante palestra
O Doutor Horácio Arruda encontrará no domingo 

28 do corrente, na Associação Portuguesa do Ca-
nada, em Montreal, a diáspora portuguesa que habi-
tualmente acorre a encontros de carácter informativo 
e educativo, como o será este da palestra que fará o 
iminente cientista de origem açoriana, que ocupa o 
elevado cargo de Director da Protecção da Saúde Pú-
blica do Québec.
Sob a sua direcção no Ministério da saúde e dos Ser-

viços Sociais, encontram-se o departa-
mento de Vigilância Sanitária; o Serviço 
das doenças infecciosas e o Serviço de 
luta contra as infecções transmissíveis 
sexualmente e pelo sangue.
Isto significa um trabalho em rede a 

três níveis: provincial, regional e local.
Por entre as inúmeras responsabilida-

des que assume e respeitando a integri-
dade da Lei da Saúde Pública, o Dr. Ho-
rácio Arruda deve apoiar a orientação 
e a organização dos serviços de saúde 
pública e exercer uma vigilância contí-
nua do estado de saúde da população, permitindo às 
autoridades da SP de intervirem em caso de ameaça 
sanitária.
Para isso, deverá definir-se o tipo de ameaça, ou seja, 

procurar detectar junto da população um agente bio-
lógico, químico ou físico, susceptível de causar uma 
epidemia caso a presença deste agente não for con-
trolada. Numa situação deste tipo, a LSP prevê uma 
série de normas a respeitar, estabelecendo quem são 

as autoridades da SP que podem exercer poderes e de-
veres associados à protecção da saúde no caso de real 
ameaça, e os caminhos a seguir, que passam pela de-
claração e notificação por médicos ou organismos de 
casos suspeitos e potencialmente graves. Consoante a 
gravidade da situação e no prosseguimento de inqué-
rito epidemiológico, poderão ser emitidas ordens de 
isolamento ou mesmo fecho, evacuação, desinfecção 
etc. de estabelecimentos ou zonas territoriais.

O Director da Protecção da Saúde Pú-
blica assiste o Ministro em qualquer si-
tuação de ameaça de epidemia a estabe-
lecer medidas de profilaxia obrigatórias 
a aplicar no território, ao mesmo tempo 
que coordena as acções julgadas neces-
sárias a fim controlar todas as medidas 
que a situação de urgência sanitária obri-
ga, impedindo, tanto quanto possível, o 
alastramento para fora da região afecta-
da. É pois, sobre o actual problema da 
chamada gripe suína, que o Dr. Horácio 
Arruda dissertará no almoço-palestra do 

domingo 28 de Junho na Associação. Pelo grande in-
teresse que o assunto desperta, acreditamos que a sala 
da decana colectividade vai ser pequena para acolher 
quantos procuram conhecer a situação e ouvir as expli-
cações de quem se encontra na “première loge”.
Portanto, os interessados, deverão procurar reservar 

lugar o mais rápido possível junto da APC.
Raul Mesquita

imagens dum passado
É difícil esquecer um passado que nos marca para o 

resto dos nossos dias. E afortunados são aqueles 
que, desde que nasceram, o pão, o amor e o carinho 
nunca lhes faltou. Recordo o ambiente onde vivi du-
rante a minha infância e a minha juventude o qual não 
o desejo a ninguém. Também estou consciente de que 
em diferentes partes do mundo outros tiveram e têm 
pior sorte do que eu.
Só depois de chegar ao Canadá, nos anos 50, me 

apercebi que nem todos os padres do mundo se com-
portavam como o da minha aldeia. Verdade seja dita, 
conheci muitos compatriotas que nos seus primeiros 
dias de Canadá foram ajudados por padres e missões 
católicas quando se encontravam em dificuldades. Não 
esquecendo a ajuda preciosa e o trabalho árduo que os 
diferentes padres, ao longo dos anos, têm contribuído e 
colaborado para o crescimento da Comunidade Portu-
guesa em Montreal. O resultado está à vista de todos: o 
Centro Comunitário de Santa Cruz e outros projectos 
que se têm concretizado são prova disso. Claro que 
nada disto teria sido possível sem a generosidade e a 
colaboração da comunidade em geral.
Totalmente oposto era o padre da minha freguesia 

– que só se preocupava em receber ‘os direitos’ (um 
alqueire de milho por ano) e ir à escola, ali perto da 
igreja, buscar as crianças mais velhas para trabalha-
rem no seu passal: semear favas, plantar couves, etc. 
E, também com o consentimento do professor, eu e 
outros éramos obrigados a fazer recados à vila, a pé, 
cerca de duas horas ida e volta carregados como um 
burrico com a mercadoria do Sr. Padre. E ai daquele 
que se recusasse... Era logo chamado a contas com a 
palmatória. Porque, infelizmente, no tempo da ditadu-
ra era assim – o padre mandava e o povo obedecia.
Mas a cena que para sempre ficou imprimida na mi-

nha memória e que na altura humilhou-me profunda-

mente, foi a seguinte: o senhor padre ter-se recusado 
confessar a minha mãe e a mim. Estávamos na qua-
resma e, naquele dia, o senhor padre decidiu que as 
pessoas, antes da confissão, deveriam entrar pela sa-
cristia para pagar a desobriga quaresmal (que poderia 
ser paga em géneros ou em dinheiro). Ele, estrategi-
camente, colocou-se ao fundo da sacristia com o li-
vro aberto para verificar quem não tinha pago, olhou 
aquelas pessoas submissas, consumidas pelo trabalho 
e pela miséria e, por cima dos óculos, fixou a vista na 
minha mãe, a mais alta dos fiéis, e num gesto irritan-
te e sarcástico, pregou: “Tu, e o teu filho, escusas de 
perder o teu tempo e o meu, não gasto tinta com quem 
ainda não pagou os direitos”. Todos os olhos naquela 
sacristia se voltaram para a minha mãe... que se sentiu 
humilhada e eu, com apenas 10 anos de idade também 
senti essa humilhação. A minha mãe, envergonhada, 
pegou-me na mão e saímos. 
Porque não tínhamos a rasa de milho para dar ao se-

nhor padre, foi-nos negada a comunhão. Mas o que 
agoniou ainda mais a minha boa mãe é que o senhor 
padre sabia que lá em casa não havia uma migalha de 
pão nem milho para moer. O que existia, lá no velho 
casebre, eram dez bocas para alimentar. Meus pais 
trabalhavam, de sol a sol, terras alugadas e na altu-
ra das colheitas sucedia o mesmo que acontecia aos 
“Gaibeus” de Alves Redol – a colheita era escassa e 
incerta – e o patrão não perdoava.
Quanto ao pároco, que vivia fartamente; uma boa 

adega, a tulha cheia e a salgadeira atacada, e muito 
aconchegado às suas damas: uma governanta e duas 
criadas, reclamava, sem piedade, o alqueire de milho 
àquela pobre mãe de oito filhos que não tinha uma cô-
dea de pão para lhes matar a fome...

Augusto Machado

EspíRITO sANTO NA CAsA DOs AçOREs
A Casa dos Açores do Quebeque informa que as festividade do Espíri-
to Santo realizar-se-ão nos dias 20 e 21 de Junho na sua sede. 
Para mais informações: 514-388-4129

“Cinco coisas constituem a virtude perfeita: sobriedade, 
magnanimidade, honestidade, sinceridade e bondade”. Confúcio

EspíRITO sANTO sTE-ThÉRèsE
Sexta-feira 26 de Junho às 20h: Benção da carne e da massa na 
Associação situada no 103 rua Turgeon. Sábado às 7h: Distribuição 
das pensões. Às 19h00 animação “Além Mar”, às 21h00 Marchas do 
Oriental e à meia-noite será servido “o caldo da meia-noite”. Domingo 
28 de Junho às 12h - Saída da procissão. Às 13h00 Missa solene na 
igreja Coeur Immaculé de Marie, situada no 7 Boul. Desjardins. Após a 
missa serão servidas as sopas. Animação “Orquestra Rythmo”.

1882. O compositor Igor Stravinsky (1882-1971) nasce em São Peter-
sburgo, na Rússia. 
1972. Cinco homens são presos, apanhados na sede nacional do Par-
tido Democrático americana no edifício Watergate, em Washington. 
A descoberta de que tinham sido contratados pela Comissão para a 
Reeleição do Presidente Nixon, deu início ao Caso Watergate, que 
levará o presidente reeleito Nixon a pedir a demissão em 9 de Agosto 
de 1974. 

NOITE DE sãO jOãO
Terca-feira, 23 de Junho pelas 18h00 o Clube Oriental Português de 
Montreal organiza a noite de São João, animada por DJ Jeff Gouveia. 
Celebramos também o 25º aniversário da Marcha do Oriental.
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BREvEsilustre visitante, importante palestra as 7 Maravilhas de origem 
portuguesa no Mundo
Foram reveladas no passado dia 

10 as “7 Maravilhas de Origem 
Portuguesa no Mundo®”, numa Ceri-
mónia Oficial realizada na Arena Por-
timão. Cerca de 2000 pessoas assisti-
ram à declaração, num evento único e 
memorável que teve como base o mar 
e os feitos dos heróis portugueses da 
época dos Descobrimentos. 
A Fortaleza de Diu (Índia), 

Fortaleza de Mazagão (Marro-
cos), Basílica do Bom Jesus de 
Goa (Índia), Cidade Velha de 
Santiago (Cabo Verde), Igreja 
de São Paulo (Macau), Conven-
to de São Francisco de Assis da 
Penitência (Ouro Preto, Brasil) 
e Convento de São Francisco e 
Ordem Terceira (São Salvador 
da Baía, Brasil) são as 7 Mara-
vilhas escolhidas. 
“Esta iniciativa demonstrou o 

orgulho de todos nós, portugueses 
ou não, na sua história, no seu patri-
mónio, nas suas raízes. O objectivo 
da New 7 Wonders Portugal sempre 
foi despertar o interesse nas pessoas 
e conseguir assim preservar um le-
gado que é de toda a Humanidade”, 
afirma Luís Segadães, presidente da 
New 7 Wonders Portugal. “A iniciati-
va contou com 239 418 votos, o que 
demonstra o interesse das pessoas por 
uma história que é de todos”. A De-
claração Oficial das “7 Maravilhas de 
Origem Portuguesa no Mundo®” foi 
transmitida em directo pela RTP, com 
apresentação de José Carlos Malato e 
Catarina Furtado. O espectáculo con-

tou com a actuação de artistas nacionais 
e internacionais de renome e todas as 
músicas apresentadas tiveram arran-
jos especiais exclusivos para o evento. 
Daniela Mercury, que lançou em Por-
tugal o seu novo trabalho, Maria João 
e Mário Delgado, que interpretaram a 
“Canção do Mar”, Paulo Gonzo, Ri-

cardo Ribeiro e Rabih Abou-Khali, Rui 
Veloso e Tito Paris, e Boss AC foram 
os artistas da noite. Os troféus, uma 
criação e produção exclusiva da SPAL, 
foram entregues aos representantes dos 
países vencedores por Manuel da Luz 
- Presidente da Câmara Municipal de 
Portimão - Francis Obikwelu, Joaquim 
D’Almeida, Elisabete Jacinto, Augusto 
Santos Silva - Ministro dos Assuntos 
Parlamentares - Sandra Barata Belo e 
José Alberto Carvalho. No final do es-
pectáculo, a New 7 Wonders Portugal 
divulgou em primeira-mão a realização 
das “7 Maravilhas Naturais de Portu-
gal®”, cuja declaração oficial será em 
2010 no arquipélago dos Açores.

COREIA DO NORTE
RECUSA ABANDONAR
ARMAS NUCLEARES
A Coreia do Norte anunciou 
que nunca irá renunciar às 
suas ambições atómicas 
e que pretende utilizar o 
plutónio para fins militares. 
Qualquer bloqueio imposto 
ao país será visto como um 
acto de guerra. A amea-
ça surgiu na sequência da 
ONU ter decidido — sexta-
feira — por unanimidade 
agravar as sanções contra 
Pyongyang.

PROCESSO ENVOLVE
TODA A ESCOLA
Foi ontem que arrancou a 
primeira fase de exames 
nacionais do ensino secun-
dário. Estas provas envol-
vem praticamente todo o 
corpo docente e auxiliares 
de acção educativa. Em 
todo o processo é garanti-
do o anonimato dos alunos, 
seguindo as provas para 
ser avaliadas. São as for-
ças policiais que levam as 
provas à escola e da escola 
para os correctores. Mais 
de 156 mil alunos estão 
este ano inscritos na pri-
meira fase.

EUROPEIAS
O historiador Rui Tavares 
viu confirmada a eleição 
para o Parlamento Europeu 
(PE) em representação do 
BE, segundo fonte do Mi-
nistério da Administração. 
Depois de apuradas 4 260 
freguesias e 70 de 71 con-
sulados, Rui Tavares viu 
ser-lhe atribuído o lugar 
ainda em aberto no PE.

linha cancro 
acessível na internet 
para ajudar doentes
Quase dois anos depois de ter sido lançada e após 

ter recebido sete mil chamadas, a Linha Cancro 
— serviço de apoio telefónico da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro (LPCC) — mudou de imagem e está 
acessível na internet. O objectivo é ajudar mais doen-
tes oncológicos e familiares. Segundo Vítor Veloso, 
presidente da LPCC, o alargamento do serviço à net 
(através do e-mail linhacancro@ligacontracancro.
pt) pode ser uma forma de chegar aos doentes com 
dificuldade em falar sobre a doença. “Se escreverem 
são capaz de dizer o que querem sem medo”, disse o 
responsável.

factura vai descer
3,9 por cento
Os preços do gás natural para os consumidores 

domésticos vão baixar na média nacional 3,9 
por cento a partir de 1 de Julho, menos duas décimas 
do que a proposta apresentada em Abril pela Entida-
de Reguladora dos Serviços Energéticos.
A média global foi anunciada ontem e a redução va-

ria entre 2,6 por cento para os clientes da EDPgás e 
os 5,1 por cento para os da Sonorgás.

Menos 1,9 milhões
sem emprego na Ue
Nos primeiros três meses deste ano registaram-se 

menos 1,916 milhões de pessoas sem emprego 
na União Europeia, quando comparado com o ano 
anterior. Os números são do Eurostat e acrescentam 
ainda que neste mesmo período havia mais de um mi-
lhão de pessoas desempregadas face a 2008, na Zona 
Euro. O número de pessoas empregadas baixou 0,8 
por cento na Zona Euro, o que aponta para uma que-
da sem precedentes. 

festas do Divino
espírito Santo

A Casa dos Açores do Quebeque tem a honra de convidar 
todos os seus Sócios e Amigos e a Comunidade em Geral a 
vir compartilhar connosco nas grandiosas Festas do Divino, 
na Caçorbec que se realizam dos dias 14 a 21 deste mês.

Do dia 14 a 20 deste mês, recitação do Terço ou liturgia da 
Palavra, seguido do convívio social.
No dia 20, será servida a tradicional carne guisada após a 
devoção ao Divino Espírito Santo.
No dia 21, o cortejo sairá da Caçorbec às 12h15 para a 
Igreja St-Benoit, 500 rua Fleury Oeste, e às 13h00, missa 
da coroação celebrada pelo Rev.º Padre Arruda e após as 
celebrações religiosas, serão servidas as sopas tradicionais 
do Divino Espírito Santo.
Venham, pois, viver e sentir a força do Divino que nos 
transforma o “espírito” para viver na fraternidade e no 
Amor. Bem-vindos
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Montrealense condenado
a 10 anos de prisão nos eUa
Gil Couto, um empresário de Mon-

treal, reconhecido culpado de 
fraude nos Estados Unidos, no princí-
pio de Junho, foi condenado a 10 anos 
de prisão. A justiça americana obri-
gou-o também a pagar 3,4 milhões de 
dólares em compensações. 
Couto, 52 anos, compareceu a sema-

na passada em Syracuse, no Estado 
de New York, Estados Unidos, para 
conhecer a sentença. Ele tinha sido re-
conhecido culpado em Fevereiro por 
fraude contra 19 empresas que vendiam 
produtos informáticos, entre Fevereiro 
e Julho de 2003.
Gil Couto, proprietário da empresa 

montrealense Sky Tech Engineering, 
descrevia-se como fornecedor e fabri-
cante de produtos e sistemas informá-
ticos.
Ele usava a companhia para obter 

crédito com companhias americanas, 
encomendando pequenas quantidades 
de produtos informáticos, que pagava 
à recepção. Com o tempo, foi passan-
do encomendas maiores, pagando com 
cheques sem provisões.
Foi julgado, culpado de conspiração 

e fraude. Está preso, sem possibilidade 
de liberação condicional, desde a sua 
apreensão na Florida, em Fevereiro.

Presse Canadienne

Montreal vem em ajuda
ao seu centro de triagem

Harper não quer
prisioneiros de Guantanamo

Desaparecimento
misterioso de lingotes

praça dos festivais
pronta para o público

Montreal: rios
“propícios” ao banho

O primeiro-ministro do Canadá, 
Stephen Harper, afirmou durante 

uma entrevista concedi-
da à rede americana Fox 
News que o Canadá não 
queria acolher os prisio-
neiros de Guantanamo. 
Na entrevista, recordou 
que o seu governo tinha 
um balanço sólido relati-
vo à sua oposição face ao 
terrorismo e que ele “não 
oferecia o Canadá como 
um refúgio seguro para 
os ‘criminosos’ que os Es-
tados Unidos consideram ser terroris-
tas”. Sem pronunciar o nome de Omar 
Khadr, Stephen Harper disse que ainda 

havia um Canadiano detido na prisão 
de Guantanamo, que era acusado, e 

que o seu governo espe-
ra ansiosamente de ver 
o que fará a administra-
ção americana neste caso 
particular. Vários países 
confirmaram que aceita-
riam sobre o seu território 
prisioneiros de Guanta-
namo. Um representante 
americano foi enviado a 
Ottawa para pedir ao go-
verno canadiano que siga 
o exemplo, mas o pedido 

foi, contudo, rejeitado.
Miguel Félix

A Cidade de Montreal põe 3 mi-
lhões de dólares à disposição de 

Rejeições Sólidas Canadianas (RSC), 
a sociedade que gere o centro metro-
politano de triagem, a fim de opor o 
impacto do desmoronamento dos pre-
ços das matérias recicladas. O montan-
te permitirá manter os serviços deste 
centro, que emprega uma centena de 
pessoas e que recebe o conteúdo das 
caixas verdes ou azuis de 3,5 milhões 
de pessoas. “Queremos absolutamente 
que a reciclagem se prossiga”, diz-se 
Alan DeSousa, responsável pelo de-
senvolvimento durável no Comité exe-
cutivo da Cidade. “Não queremos que 
a relação de confiança com os cidadãos 
se quebre”. A ajuda de Montreal faz 

sequência a uma decisão do ministério 
dos Assuntos municipais, que autoriza-
va as cidades a renegociar os seus con-
tratos com as empresas de reciclagem. 
No caso de RSC, 2009 é o primeiro ano 
de um contrato de 10 anos. Este contra-
to foi atribuído ao RSC em Outubro de 
2007, a um custo nulo para a Cidade. A 
ajuda prevê que a Cidade poderia pagar 
à RSC até 35$ por tonelada tratada no 
centro de triagem durante o próximo 
ano. O montante da ajuda vai variar 
em função da percentagem de papel, 
cartão, vidro, plástico e metais recicla-
dos, até um máximo de 3 milhões. O 
custo de 35$ por tonelada compara-se 
aos preços de disposição de resíduos 
debaixo de terra.

Miguel Félix 

O governo Harper quer que a GRC 
investigue sobre o que poderia 

constituir um roubo de cerca de 10 mi-
lhões de dólares em metais preciosos, 
como ouro e prata, à Moeda Real Ca-
nadiana. O produtor nacional de peças 
de moeda confirmou que pediu um in-
quérito externo sobre a diferença entre 
as quantidades de ouro, prata, platina e 

paladino contabilizadas nos seus livros 
e as quantias contidas na sua fortaleza 
da rua Sussex, em Ottawa. Até agora, 
o seu porta-voz pensava que esta di-
ferença se devesse talvez apenas a um 
erro contabilístico, e disse esperar os 
resultados do inquérito antes de saltar 
às conclusões.

Miguel Félix

A Praça dos Festivais, situada na es-
quina das ruas Sainte-Catherine e 

Jeanne-Mance, no Bairro dos espectá-
culos, está agora oficialmente pronta a 
receber o público. O pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Montreal, Gérald 
Tremblay, tinha dificulda-
de em convencer muitos 
que o lugar seria bonito 
e bem funcional, como 
tinha sido anunciado, a tempo para o 
início do Festival Internacional de Jazz 
de Montreal e o espectáculo de Stevie 
Wonder, a 30 de Junho. A Cidade tinha 
até prevenido os meios de comunicação 
social que estava fora de ideia que a ce-

rimónia oficial, ao livre ar, seja anula-
da no caso de chuva. Gérald Tremblay 
não falhou esta ocasião para replicar 
às críticas sobre o dinamismo cultural 

da metrópole. “É a prova 
que se move em Montre-
al. Uma mensagem forte 
de optimismo”, declarou 
durante um curto discurso 
no início da noite frente a 
uma centena de curiosos. 

“Estamos a dar um cartão de visita ex-
cepcional à nossa metrópole à escala 
mundial”. Uma cerimónia oficial terá 
lugar a 7 de Setembro, com a instala-
ção de todo os sistemas.

Miguel Félix

Nos últimos 10 anos, a água que cer-
ca a ilha de Montreal não estava 

propícia ao banho, revela um relatório 
municipal publicado 
recentemente. A Ci-
dade tem ainda muito 
a fazer antes de se or-
gulhar de ter vencido a 
poluição, consideram 
os ecologistas. A Rede 
de acompanhamento 
do meio aquático de Montreal contro-
lou a qualidade dos planos de água em 
116 sítios ao longo do rio Saint-Laurent 
e o rio des Prairies. Os três quartos dos 
sítios, ou seja 86 deles, mantiveram os 
limiares bacteriológicos que permitiam 
o banho durante todo o Verão 2008. É 
o melhor resultado desde a criação do 
programa, há 10 anos. Apesar destas 

melhorias, os cidadãos devem perma-
necer vigilantes antes de lançar-se à 
água, previne o ecologista Daniel Gre-

en, da Sociedade para 
vencer a poluição. A 
Cidade toma amostras 
apenas uma vez por 
semana e os seus da-
dos não reflectem por 
conseguinte a situação 
diária. “Os cálculos 

utilizados pela Cidade de Montreal 
têm tendência a subestimar os riscos 
de contaminação bacteriológica”, diz. 
Os episódios de poluição bacteriológi-
ca ocorrem sobretudo depois de fortes 
chuvas. A rede de esgoto, ultrapassada, 
verte então o seu excedente nos rios.

Miguel Félix
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Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sor-
te. Amor: Dê atenção à sua família. Seja um bom profes-
sor, eduque para que os mais jovens tenham uma profis-
são, mas, sobretudo, eduque-os para a vida.
Saúde: Vigie a tensão arterial.

Dinheiro: Elimine gastos supérfluos.
Número da Sorte: 10 
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. Amor: As relações afectivas atravessam um 
período de estagnação. Quem sabe proteger-se das emo-
ções negativas aprende a construir um futuro risonho!

Saúde: Faça caminhadas e passeios. 
Dinheiro: Possibilidade de encontrar um novo emprego, estão favo-
recidas as mudanças a este nível.
Número da Sorte: 56 
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Principio 
do Amor, Grande Alegria. Amor: As pessoas mais próxi-
mas podem estar a necessitar de si. Reúna a sua família 
com o propósito de falarem sobre os problemas que vos 

preocupam, juntos encontrarão as soluções de que precisam. 
Saúde: Problemas relacionados com varizes.
Dinheiro: Pode receber dinheiro extra.
Número da Sorte: 37 Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Dinamize a sua relação. Nunca perca a esperan-
ça nas pessoas, invista nelas!
Saúde: Em boa fase.

Dinheiro: Pode conseguir uma promoção.
Número da Sorte: 39
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vi-
gilante e Atento.
Amor: revele os seus desejos à sua cara-metade, a sua 
relação sexual melhorará bastante. Que a sua Estrela-

Guia brilhe eternamente!
Saúde: Estável.
Dinheiro: Melhore o relacionamento interpessoal.
Número da Sorte: 61
Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. 
Amor: Quebre a rotina, use a criatividade para expressar 
o que sinto. Que o seu olhar tenha o brilho do sol!
Saúde: Cuide do seu lado espiritual.

Dinheiro: Não se esqueça das contas por pagar.
Número da Sorte: 22
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Visite familiares que já não vê há algum tempo. 
Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama!
Saúde: Consulte o oftalmologista.

Dinheiro: Tenha cautela.
Número da Sorte: 39
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. 
Amor: Não dê confiança a quem não conhece. Não per-
ca o contacto com as coisas mais simples da vida.
Saúde: Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais. 

Aprenda a descansar mais. Dinheiro: Situação equilibrada em ter-
mos profissionais e financeiros.
Número da Sorte: 46
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Não seja orgulhoso. Não se deixe manipular pe-
los seus próprios pensamentos, e dê o primeiro passo 
para a reconciliação! 

Saúde: Agasalhe-se bem. 
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Número da Sorte: 8
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domí-
nio.
Amor: Não dê ouvidos a terceiros. A felicidade é de tal 
forma importante que deve esforçar-se para a alcançar.

Saúde: Tenha atenção com os ouvidos.
Dinheiro: Pense bem antes de fazer investimentos.
Número da Sorte: 11
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Fa-
lha.
Amor: Momentos divertidos em família. Que tudo o que 
é belo seja atraído para junto de si!

Saúde: O seu sistema imunitário não anda muito bem. 
Dinheiro: Não é um período favorável para despesas, procure evitá-las.
Número da Sorte: 69
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.
Amor: Proteja-se contra intrigas. Seja verdadeiro, a ver-
dade é eterna e a mentira dura apenas algum tempo.
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.

Número da Sorte: 13
Números da Semana: 5, 25, 33, 49, 51, 64

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICóRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

CRÓNICA

MUITO BONs sOMOs NÓs

Já não gosto de futebol
Deste futebol. O meu futebol é o futebol dos golos 

de bandeira e dos penáltis roubados, dos copos 
pela noite dentro e das zangas à segunda-feira de ma-
nhã. No meu futebol, vive-se a mais delirante euforia 
e a mais miserável angústia. Vivem-se o ódio e o amor 
em doses iguais – e, quando alguém nos pergunta se é 
loucura o que isso é, nós erguemos bem alto o copo, 
citamos Goethe (não citamos nada) e bebemos a Bru-
no Paixão. O meu futebol existe porque tudo o mais 
existe também – e porque em tudo o mais temos de 
ser sensatos e ponderados, contidos e parcimoniosos, 
cínicos e conformes. No meu futebol cabem a grita-
ria, o sentimento de vingança e a matreirice. Por outro 
lado, não cabem Paulo Bento, Carlos Queiroz ou esta 
nova moda de usar imagens televisivas para corrigir 
os erros dos árbitros. No meu futebol cabe Deus, sim 
– mas também o Deus que cabe no meu futebol ergue 
bem alto o copo, cita Goethe (Ele, sim, cita Goethe) e 
bebe a Bruno Paixão. E, nesse instante delicado e su-
blime, não há nada mais importante do que aquilo. O 
homem de bom senso jamais cometerá uma loucura de 
pouca importância. Escreveu-me Rui Santos, aqui há 
uns tempos (penso que posso contá-lo – ele escreveu a 
toda a gente, como se vê pela lista de subscritores que 
reuniu), a convidar-me para 
assinar uma petition online 
em defesa da utilização de 
câmaras dentro das balizas 
(julgo que era isto), de for-
ma a garantir a “verdade 
desportiva” e a defender 
a “indústria do futebol”. 
Mandei um abraço, mas pedi escusa. Na verdade, é 
minha firme convicção de que metade disto começou 
a morrer no instante em que pela primeira vez se uti-
lizaram as palavras “verdade desportiva” – e que o 
que restava morreu no dia em que incorporámos essa 
coisa da “indústria do futebol”. O público debandou 
das bancadas – e, se ainda não debandou da televisão, 
foi por falta de alternativas. Afinal de contas, a própria 
TV está agora conluiada com essa absurda desumani-
zação do jogo a que, à falta de melhor, demos o nome 
de “indústria”, oferecendo aos órgãos jurisdicionais (é 
assim que se diz, não é?), a possibilidade castigar um 
jogador que afinal cavou um penálti e de ilibar um de-
fesa central que afinal não jogou a bola com a mão coi-
sa nenhuma – e de, naturalmente, chamar a isso “repor 
a justiça”. Resultado: ter uma discussão sobre futebol 

tornou-se impossível. Os comentadores explicam-nos 
o jogo tão explicadinho e as imagens são tão obvia-
mente esclarecedoras, que deixou de haver lugar à dú-
vida. Ora, quando não há dúvida, já se sabe, também 
não há convicção. Notem esta particularidade no falar 
português: se nós vimos o João a dar um pontapé no 
tio, dizemos “O João deu um pontapé no tio” – mas, 
se apenas desconfiamos que o João deu um pontapé no 
tio, o que dizemos é “Tenho a certeza que o João deu 
um pontapé no tio”. Pois era precisamente isso que nos 
alimentava: ter a certeza absoluta porque, na verdade, 
não tínhamos certeza nenhuma. Foi a televisão, zelosa 
e profissional, que começou a acabar com isso – e fo-
ram os ditos órgãos jurisdicionais (espero que seja as-
sim que se diga, porque eu adoro) que acabaram com 
o resto. Bem gostava eu de dizer agora: “É verdade, 
sim senhor. O Cardozo atirou-se para o chão.” Pois 
não posso. Já não podia, aliás. Mas ainda podia dizer: 
“O Cardozo marcou três golos ontem? Ah, mas, se ele 
sido castigado por cavar aquele penálti na semana 
passada, não tinha marcado três golos esta semana!” 
E agora também já não posso dizer isso.
Hoje em dia, há demasiada justiça no futebol para o 

meu gosto. Eu preferia quando se tratava de um jogo 
de homens, uns falíveis e 
os outros manhosos. Em 
vez disso, o que temos 
é este futebol de Paulos 
Bentos, Carlos Queiro-
zes e autómatos do gé-
nero. Um futebol de pro-
gramação, movimentos 

basculantes e cargas físicas com fins técnico-tácticos – 
e, se nos pomos a discutir um jogo uns com os outros, 
damos inevitavelmente por nós a falar na necessidade 
de procurar o “segundo objectivo”, para o qual “de-
pendemos só de nós”, até porque o mais importante é 
o “encaixe financeiro”. 
No meu futebol, ninguém dependia só de si: dependia 

de si, do adversário, da sorte, da manha – e sobretudo 
dessa coisa indecifrável e nunca devidamente baptiza-
da que era o beijo do poeta. 
E eu não sei, sinceramente, onde é 

que o Rui Santos ainda quer meter 
mais máquinas. Tanto quanto me diz 
respeito, isto já é um conto de Cli-
fford Simak – e o pior é que as má-
quinas não só já se revoltaram, como 
ainda por cima já tomaram o poder. 
Primeira medida tomada: o fim da 
alegria. 

Joel Neto

“Ter uma discussão sobre futebol tornou-se 
impossível. Os comentadores explicam-nos 
o jogo tão explicadinho e as imagens são 
tão obviamente esclarecedoras, que deixou 
de haver lugar à dúvida. Ora, quando não 
há dúvida também não há convicção”.
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À procura da decência
À primeira vista parece utópico. E 

é certo também, que com tantos 
exemplos de corrupção, de comanditas 
e de compadrios de todo o género com 
que somos com frequência confrontados, 
o título pode assemelhar-se a sonhos em 
noites estivais. Vamos porém procurar 
sermos confiantes e acreditarmos que 
acabaremos um dia, por encontrá-la. A 
decência. Porque se torna quase impos-
sível poder manter por tempo indetermi-
nado, a situação que prevalece no nosso 
país onde, não passa um dia sem que ve-
nha à estampa mais um caso fraudulento 
perpetrado por um dirigente, um amigo 
de um dirigente, um familiar de dirigen-
te, um empresário, um director de banco, 
um agente da ordem, um…
Como, num país tão pequeno, pode 

coabitar tanto oportunismo, tanta deso-
nestidade, tanta desgovernança, é a in-
terrogação que paira e a que teremos de 
responder a médio prazo.
A União Europeia não poderá ficar 

muito mais tempo indiferente a esta re-
alidade. Porque são os fundos europeus 
que estão sendo dilapidados de modo in-
decente. Ténue esperança, os resultados 
das recentes eleições realizadas para o 
Parlamento Europeu que determinaram 
uma maioria do PSD em termos percen-
tuais em Portugal e no conjunto da União 
Europeia, apesar do forte absentismo 
verificado no seio dos 27 países mem-
bros. A nível nacional a supremacia dos 
Sociais-Democratas foi relevante, o que 
não augura nada de bom para os Socia-
listas nas próximas legislativas e autár-
quicas, que deverão ter lugar no Outono 
do ano corrente. A escolha da data de 11 
de Outubro para as municipais feita pelo 
Governo, deixa ao Presidente da Repú-
blica, uma escolha condicionada que se 
prevê seja a 20 ou 27 de Setembro. Isto 
porque as eleições legislativas devem ser 
realizadas antes das autárquicas, sendo 
a data das primeiras da competência do 
Chefe do Estado e nas segundas, por de-
cisão do Executivo.
A arrogância socialista ainda não se re-

compôs do descalabro eleitoral recente e 
alguns dos seus tenores começam a pre-
ver a eventualidade de reeleição como 
missão impossível. Acontece, na verda-
de, que o povo está saturado da desastrosa 
governação do PS e de todas as fraudes e 
compadrios gravosos detectados durante 
a permanência deste governo. Para além 
de todos os casos conhecidos e em inves-
tigação, — mesmo se a população não 
acredita no desfecho — surgiram agora 
mais dois a juntar a uma lista demasiado 
longa. Uma alegada atribuição de forma 
irregular de 132 milhões em subsídios 
de desemprego e um desvio financei-
ro em cinco obras públicas no valor de 
241 milhões de euros, segundo acusação 
do Tribunal de Contas. Deste dinheiro, 
210 milhões dizem respeito ao desvio 
global no custo das empreitadas, erros e 
omissões do projecto, trabalhos a mais, 
novas empreitadas, encargos adicionais, 
indemnizações, prémios, gestão etc. A 
construção da Casa da Música, no Por-
to, ganha a palma com um aumento de 
235,3 %, seguindo-se a Ponte Rainha 
Santa Isabel, em Coimbra, com um des-
vio final de 117,6 % e o Túnel do Ter-
reiro do Paço atestou uma derrapagem 
na ordem dos 59,1 %. Os dois finais, a 

ampliação do Aeroporto Sá Carneiro e o 
Túnel do Rossio, ficaram por aumentos 
de custos de 30%. Há dez anos, o antigo 
ministro das Obras Pública João Cravi-
nho, legislou no sentido de travar esses 
exageros, de estagnar o cancro das der-
rapagens, exigindo responsabilidades 
aos empreiteiros e a criação de um gestor 
de empreendimentos acompanhador das 
obras públicas, que todavia, nunca foi 
aplicado.
Este, um outro exemplo do que funcio-

na mal em Portugal e faz a população 
não se reconhecer nos partidos políti-
cos que assumem, de tempos a tempos, 
a governação. E, no presente, atinge-se 
o máximo da insatisfação e da descren-
ça, devido mesmo às várias imposições 
e tentativas de limitação do sistema de-
mocrático, aliada a toda uma série de 
odores de corrupção ao mais alto nível 
e ao disfuncionamento geral do Estado, 
sulfatado de fantasias mirabolantes “sem 
rei nem roque”. 
Os dinheiros da Europa continuando a 

entrar, o povo sente-se anestesiado. 
Porque, por outro lado, é surpreenden-

te como se vive em Portugal. Fala-se de 
crise, mas as pessoas continuam a viver 
como se nada houvesse. O hábito do dei-
xa andar e gozemos hoje é praga bem 
instalada, verificando-se que os gastos 
feitos com cartões multibanco aumen-
taram consideravelmente entre Janeiro e 
Maio deste ano, atingindo 20,2 mil mi-
lhões de euros, ou seja, fazendo as contas 
a 150 dias, 134,9 milhões por dia. E viva 
a festa ! Neste lado do Atlântico há tam-
bém uma grande necessidade de encon-
trar a tal decência. 
O PM quebequense, Jean Charest, pla-

na nas nuvens, sem preocupações, tendo 
obtido a tal maioria tão ansiada graças 
às falsas afirmações sobre a crise econó-
mica, sobre o défice, sobre a Caísse de 
dépôt et placement, sobre a TVQ, as ta-
rifas, a perequação e vários outros secto-
res. Nada melhor para, Jacques Pariseau, 
fiel a ele próprio, lançar mais uma das 
suas flechas “envenenadas”, logo apoia-
do por Landry e Michaud, afirmando e 
desejando um conflito com o Canadá, a 
fim de facilitar a corrida à independên-
cia. Mais um exemplo das artimanhas do 
velho leão que continua a viver no passa-
do. Para ele não existe uma ponte entre o 
passado e o presente. Ainda não compre-
endeu que a época das independências 
está ultrapassada. As novas gerações têm 
outros objectivos voltados para o futuro, 
nos quais não entram demagogias políti-
cas, porque provado que a coexistência 
pode e deve existir. Mas para o velho ro-
tineiro, existe um fosso que o separa do 
presente pela afeição do passado.
No meio português é, de certo modo, o 

contrário que se verifica.
Alguns, aparentemente preocupados 

com a fabricação duma imagem de pro-
gressistas e de intelectualizados persona-
gens, procuram construir um fosso e fixar 
a eclosão da vida comunitária a partir de 
há 3 ou 4 anos a esta parte. A ponto de se 
atribuírem feitos a quem mais não fez que 
executar um trabalho para o qual foi pago. 
Temos constatado que por amizades ga-
rantidoras de projectos remunerados ou 
para poderem enquadrarem-se nos tais 
círculos de intelectualismos — em certos 
casos — de fachada, procuram apropriar-

se do trabalho dos outros. Que se tente 
completar o que antes tenha sido iniciado 
está certo, porque o importante não será 
quem fez mas sim o que se faça, porém, 
não se deve, que seja apenas em nome 
da tal decência, tentar ridicularizar ou 
menosprezar aquilo que outros fizeram. 
Deste modo, dizer-se, como num texto 
circulando na net: “O reconhecimento 
por parte da Câmara da existência de um 
Bairro Português, a par do italiano e do 
chinês, é tardio e foi preciso ter havido 
uma vereadora portuguesa no município 
para que tal milagre se operasse. Antes, 
várias personagens, de mãos nos bolsos, 
apareceram a prometer um Bairro Por-
tuguês, geralmente, perto da abertura da 
caça ao voto, mas a esquecerem a pro-
messa por cumprir, sempre com os pa-
rolos enganados a liberalmente votarem, 
seguindo a cenoura do reconhecimento 
do afamado bairro”, é falsear a verdade 
ou desconhecimento total da realidade. A 
única ocasião em que foi tentada pôr em 
prática a ideia do chamado Bairro Portu-
guês decorreu há 7 ou 8 anos, por inicia-
tiva de Luís Miranda que juntou um pe-
queno grupo de colaboradores, em época 
não eleitoral. A ideia morreu aquando da 
saída do autarca do partido do Presidente 
da Câmara, ao qual acabou por voltar há 
pouco tempo. Todavia, não é de certeza 
um político de mãos nas algibeiras até 
porque tem um currículo indesmentível. 
Desconhecemos, isso sim, as realizações 
de interesse comunitário de quem escre-
ve esse texto. Registo todavia com agra-
do, de que o discurso dos entusiastas de 
bancos e frases mudou, apresentando-se 
agora com o sub-título “até que chegue o 
Bairro Português”. 
Enfim, nunca é tarde para ver claro.
Quanto às reacções, comentários e ou-

tros escritos que abundam  e surpreendem 
na mesma página Web, faço acima refe-
rência a uma afirmação errada. Que de se-
guida corrijo. O malogrado artista pintor 
Rui Dias, não teve qualquer implicação 
directa no arranjo do Parque de Portugal. 
Ele apenas criou, a nosso pedido, os azu-
lejos que decoram o mobiliário urbano 
e pelo que foi pago em consequência. O 
fontanário foi concebido pelo arquitecto 
paisagista Carlos Martinez, como todo o 
conjunto arquitectural e paisagístico, se-
gundo elementos característicos que lhe 
fornecemos para orientação, enriqueci-
dos e fortalecidos por diversos encontros 
de trabalho que realizamos, alguns deles 
com a presença desse grande homem que 
é Pierre Bourque. Contrariamente ao que 
se vê naquilo a que foi dado o nome de 
Parque dos Açores, rejeitamos desde o 
início do arranjo do Parque de Portugal, 
a colocação de arcos e muros de pedra, 
por não serem integrantes nas tradições 
portuguesas. Os nossos parques não 
são pedreiras em miniatura. São locais 
de lazer que se visitam com prazer e se 
destacam pela harmonia e beleza. Daí, 
ao Parque de Portugal, ter sido atribuí-
do em 1991 o 1º Prémio da Ordem dos 
Arquitectos paisagistas do Québec. É a 
diferença fundamental entre defender os 
valores portugueses e voar em quimeras, 
de quem parece desconhecer como deve 
ser utilizado um serviço público isento e 
imparcial na prossecução do bem geral, 
sem privilegiar nem discriminar nin-
guém, não procurando apenas defender 
os interesses particulares deste ou daque-
le agente político, actuando por sua pró-
pria causa em ano eleitoral.
Voltamos ao título.

Raul Mesquita
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FEsTA DO EspíRITO sANTO DE ANjOU

Simplesmente espectacular!
O Centro Comunitário do Espírito Santo 

(CCES), presidido por Liberal Miranda, cele-
brou mui dignamente no fim-de-semana transacto 
os festejos em louvor da terceira pessoa da Santís-
sima Trindade.

Foi distinto mordomo Luís Sousa; distinta imperatriz 
Lúcia Sousa e gentil rainha da festa, a menina Ashley 
Sousa, simpática filha dos mordomos.
Com temperaturas amenas no sábado e domingo, 

milhares de pessoas compareceram na Arena Chénier, 
onde foram distribuídas as refeições da partilha (carne 
guizada, pão, massa sovada, vinho e sumos, no pri-
meiro dia; as tradicionais sopas do Espírito Santo, co-
zido e demais acompanhamentos, no dia maior), tudo 
com muita abundância, óptimas confecção e qualidade 
e num ambiente de muita alegria, harmonia e fraterni-
dade.
Este ano, numa iniciativa que muito agradou aos fes-

tejantes em geral, voltou a ter-se queijo de S. Jorge, 
que, com a massa sovada e vinho, é uma combinação 
de regalar a alma! Foi uma graciosidade de um grupo 
de dez amigos, à frente do qual esteve Mário Amaral, 
antigo e saudoso presidente desta colectividade. Natu-
ral da ilha de S. Jorge, foi ele que apresentou esta ideia 
durante os seus mandatos, com o apoio do Governo 

regional dos Açores.
Esta foi a 27ª edição destes festejos, iniciados local-

mente em 1982, algo que muito tem contribuído para 
a popularidade de Anjou, por onde se tem espalhado 
esta saborosa tradição do ho-
mem das ilhas, em uma das 
suas melhores expressões.
Significativo foi, também, 

no domingo, o vistoso cor-
tejo das coroas, organizado a 
partir da sede do CCES por 
Eduino Moniz, fundador e 
antigo dirigente desta colec-
tividade, com rumo à Igreja 
de Notre-Dame-d’Anjou. 

Acompanhado pela Filarmó-
nica do Divino Espírito Santo 
e pela Banda de Nossa Senhora 
dos Milagres, deslumbrou pela 
sua boa organização e incorpo-
ração de grupos institucionais, 
criançada, Comissões de Festas, 
rainhas com as suas coloridas 

capas e entidades políticas, algumas delas entre a lista 
que damos a seguir...
Pablo Rodriguez, deputado do Partido Liberal do Ca-

nadá por Honoré-Mercier; Alexandra Mendes do PLC 
de Brossard—La Prairie; Gérard Tremblay, presiden-
te da Câmara Municipal de Montreal; Luís Miranda, 
presidente da Junta de Freguesia de Anjou, bem como 
as vereadora Michelle Zammit e Andrée Hénault, Ana 
Nunes vereadora de Jeanne-Sauvé, foram algumas das 

Planchers

L. Miranda
Especializado em instalação e reparação de soalhos

Trabalho garantido
26 anos de experiência

Contacte Liberal Miranda

514-272-0519

• Lixar
• Envernizar
• Fornecemos a madeira
• Acabamento em cristal
• Cores ao gosto do cliente

esta reportagem foi
possível graças à
colaboração de

Esta reportagem foi possível graças à colaboração de

entidades que se dignaram com-
parecer a várias das actividades, 
com realce para Luís Miranda, 
que inclusivamente se mostrou 
assaz activo durante as arremata-
ções.
Nesse dia maior, foi bom estar 

de regresso à Igreja de Notre-Da-
me-d’Anjou, para a missa festiva, 
presidida pelo padre Jean-Paul 

Bars e padre G. Laflamme, coajuvados pelo diácono 
António Ramos. Com acompanhamento pelo Coral do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, sob a direcção de 
Filomena Amorim, foi uma cerimónia bastante nobre, 
assaz participada e em que foi a coroar o menino Da-
mien Reinaldo, neto dos mordomos. Daqui, o cortejo 
rumou à referida arena, onde se desenrolaram as de-
mais actividades festivas. Muito se cantou e dançou 

igualmente (quem pôde!) nestes 
dois dias, em especial no sábado, 
graças às actuações do Jimmy Fa-
ria, Sylvie Pimentel, Jason e Tony 
Medeiros. A noite começara com 
a recitação do terço, presidida 
pelo padre Jean-Paul.
Finalmente, que bom foi ver 

encerrarem-se estes festejos atra-
vés de outra das expressões culturais mais queridas 
do nosso povo!... Refiro-me aos concertos efectuados 
pela Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval 
(FDESL), sob a gerência de Gilberto Pavão, e da Ban-
da de Nossa Senhora dos Milagres (BNSM), dirigida 
por Leonardo Aguiar, com, sobretudo, rapsódias de 
música portuguesa, emprestando um “sabor” festivo 
de grande qualidade. Antes, porém, ambas se distin-
guiram com a execução do hino de Portugal (FDESL) 
e hino do Canadá (BNSM), culminando depois com o 
hino do Espírito Santo, interpretado simultaneamente 
pelas duas bandas. Parabéns à Direcção do CCES, res-
pectivos mordomos, cozinheiros/as (Almerinda Mo-
niz) e demais colaboradores por esta brilhante festa 
que muito dignificou o Espírito Santo, o nosso povo e 
a colectividade anfitriã. 

António Vallacorba

À espera da procissão
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No último 10 de Junho, o presiden-
te da República Portuguesa, Prof. 

Dr. Aníbal Cavaco Silva declarou em 
Setúbal que os Portugueses devam 
acreditar num Portugal melhor. 
Em Montreal,  e na continuação dos 

últimos anos, uma nova comissão foi 
constituída para organizar as celebra-
ções do Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades: o Clube de Portugal, 
o Centro de Ajuda à Família e o Carre-
four Lusófono, com o apoio do Consu-
lado Geral de Portugal em Montreal, 
são os sobreviventes actuais. 
Com uma pequena organização, a co-

missão organizadora procurou adaptar-
se à situação e oferecer à comunidade 
portuguesa um dia de festa e de espe-
rança para o povo português, que deve 
acreditar no seu potencial e no seu fu-
turo. Para celebrar, a comissão dividiu 
em duas partes as actividades. No dia 10 

de Junho, a comunidade foi convidada 
a estar presente no Parque de Portugal 
para o içar da Bandeira e um brinde 
de vinho de Porto, e no 12 de Junho, 
na Cinquième Salle da Place-des-Arts, 
para um Sarau de Fado, cujos bilhetes 
estavam disponíveis gratuitamente na 
Caixa Portuguesa e no Consulado de 
Portugal.
10 de Junho, dia de Potugal
Como é hábito, a comissão convidou 

personalidades públicas a assistir ao 
evento e participar no brinde de Porto, 

depois dos habituais discursos nesse 
dia oficial da comemoração da História 
e da identidade portuguesa. Este ano, 
a Filarmónica portuguesa de Montreal 
tocou os hinos, canadiano e português, 
no Parque de Portugal. O hino portu-
guês foi interpretado com grande emo-
ção, com o público a cantá-lo de mão 
no peito. A seguir, a animadora Lucília 
Santos agradeceu a presença de Luís 
Miranda, presidente da freguesia de An-
jou e membro do Comité executivo da 
Vila de Montreal, e dos representantes 
dos deputados federais e provinciais. A 
presidente da freguesia do Plateau, He-
len Foutopoulos foi a primeira a fazer 
um discurso, emotivo, com um pará-
grafo completo em português, onde ela 
sublinhava a importância da relação de 
amor e de amizade entre o Plateau e os 
portugueses. A seguir, foi a conselheira 
de freguesia Isabel dos Santos que se 

congratulou com a nova marca portu-
guesa da zona, que são os bancos. Para 
concluir os discursos, o Dr. Carlos Oli-
veira, cônsul de Portugal em Montreal, 
deu à comunidade um dos seus últimos 
discursos, um discurso de adeus. Ele 
deixará nas próximas semanas Montre-
al para Genebra. Ele declarou estar con-
tente de ver uma comunidade portugue-
sa mais unida com fé no seu futuro. De 
mesmo modo, ele ofereceu os votos do 
Presidente da República e do Secretário 
das Comunidades.
Antes do brinde do Porto, servido pelos 

membros do Rancho folclórico Praias 
de Portugal, Francisco Salvador apre-
sentou, em nome da comunidade e da 
comissão organizadora do dia de Portu-
gal, os agradecimentos ao Cônsul, pela 
sua implicação e o seu grande trabalho 
na comunidade de Montreal, desejando 
que ele volte dentro de alguns anos a 
Montreal, como embaixador de Portu-
gal no Canadá, para ver o resultado da 

Dia de esperança
semente. O cônsul recebeu das mãos de 
Lucília Santos e de Francisco Salvador 
uma placa comemorativa.
Fátima, Fado, Futebol
O Fado faz parte da cultura e da alma 

do povo português. A comissão organi-
zadora convidou o grande fadista Rodri-
go, com o apoio financeiro e logístico da 
Caixa Portuguesa, da Agência Algarve, 
dos restaurantes Café Ferreira e Portus 
Calle. O espectáculo oferecido por um 
fadista de renome e com uma experi-
ência de mais de 50 anos, e sobretudo, 
numa pequena sala de 400 lugares, per-
mitiu de dar ao fado lisboeta toda a sua 
emoção e cor.

O fadista Rodrigo explicou na sua ani-
mação excepcional, a razão do amor 
fraternal entre o povo da Lusitânia e o 
sentido de saudade do Fado. A sala can-
tava, batia palmas, levantava-se para 
ovacionar a cultura e riqueza da língua 
dos lusitanos, espalhados pelo mundo.
Rodrigo é como nós todos, aqui em 

Montreal, um aventureiro, mas o ritmo 
português esteve sempre presente nele. 
O espectáculo de duas horas, simples, 
foi sobretudo educador, porque permi-
tiu viajar através da história dum povo. 

Do rei D. José à revolução dos cravos, 
a assistência teve a oportunidade de co-
nhecer a história dum país e das suas 
raízes.

Parabéns à comissão, que soube en-
frentar as dificuldades. O obstáculo 
era grande, porque desde 2007, as co-
memorações conheceram uma grande 
diminuição de participantes. A adapta-
ção foi a força do grupo de “gauleses” 
de Montreal, que este ano ofereceu uma 
festa simples e fantástica. Feliz dia de 
Portugal, de Camões e das Comunida-
de. Devemos crer num futuro para a 
nossa comunidade, na nossa língua, e 
desejar uma maior participação de todas 
as associações nas comemorações desse 
dia sagrado. 

Miguel Félix
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent              514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent                    514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Aide juridique                                    514.842.2233
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
Normas do trabalho                         514.873.7061

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família           514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo             514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                       514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Comunidade Angolana de Montreal

514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

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

eNSiNo

Igreja Baptista Portuguesa        514.484.3795
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

iGReJaS

16 de Junho de 2009
1 euro = caD 1.576800

SeRviÇoS coNSUlaReS
Consulado Geral do Brasil
1 Westmount Sq.,# 1700        514-499-0968
Consulado Geral
de Portugal Montreal
2020 Université, 24º andar  514-499-0359
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa      1 (613) 729-0883

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent              514.987.0080
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209-514.499.1624
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
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
MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides  50.669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
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         514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

GUIA COMERCIAL NECROLOGIA

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

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

CANTINhO DA pOEsIA

PLATEAU - MONTREAL

ANJOU - MONTREAL

Bom
Duplex
todo

renovado

Maravilhoso
triplex
na rua

Esplanade

José Montez

Esc.:514-374-9250
514 254-0216
514 254-6139

Homenagem
ao professor

Professor é um ser tão bom por ser iluminado
Ensina a luz do alfabeto!

Pois seu dever é sagrado,
Apesar de ganhar pouco e de ser injustiçado.

É uma profissão divina, repleta de luz...
Foi criada pelo homem, e guiada por Jesus.
Sua profissão é santa e por isso abençoada

Prepara o ser humano para no mundo!
Cumprir a sua grande jornada.

Quando recebe o diploma,
O aluno sente-se honrado...

Se sente até orgulhoso, por esse feito sagrado.
Não importa se no futuro...

Venha a ser político ou jogador
O que importa mesmo é se ele tiver consciência,

Agradecera o professor.  
Vivaldo Terres

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
● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra 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.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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1º Ano de saudade

João Froias
f. 17 de Junho de 2008

Esposa e filhos, restantes familiares 
e amigos recordam com profunda 
saudade o seu ente querido.

Participam que será celebrada missa 
pelo seu eterno descanso, no dia 20 
de Junho de 2009, pelas 18h30, na 
igreja Santa Cruz, situada no 60, rua 
Rachel Oeste.

Agradecem antecipadamente a todas 
as pessoas que se dignarem assistir a 
este acto religioso.

M E M O R A N D U M

língua portuguesa
Esta bela língua, que falo
É o idioma do meu País
Basta pretender amá-lo
Para na vida, se ser feliz

Esta língua imaculada
Já navegou em mar profundo

Por isso hoje é tão falada
Nos quatro cantos do mundo

É uma língua de melodia
De poesia e canções

Que fez brotar à luz do dia
Esse que se chamou Camões

Quero ouvi-la sempre de novo
Em seu esplendor e beleza
Esta língua do meu povo

Da velha Pátria Portuguesa.
 José da Conceição

Redemoinha o vento
Redemoinha o vento, 

Anda à roda o ar. 
Vai meu pensamento 

Comigo a sonhar. 

Vai saber na altura 
Como no arvoredo 
Se sente a frescura 
Passar alta a medo. 

Vai saber de eu ser 
Aquilo que eu quis 
Quando ouvi dizer 
O que o vento diz. 

Fernando Pessoa
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EspECIAl DO Mês
*A partir de $15.00. Aplicável a novos anúncios unicamente. Taxas não incluídas.
 Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência.
 Em vigor até 30 de Junho de 2009.

2 ANúNCIOs pOR $15.00*

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 ex-
periência. Também procuramos 
jornaleiro com 3 anos de expe-
riência. Salário conforme qualifi-
cações. 

Muitas regalias. 
514-325-7729 

Aluga-se para férias: Apartamen-
to em Portugal, no Algarve, em 
Vilamoura. Central, remodelado, a 
10 min. a pé da praia, ao mês ou 
por periodo de 6 meses. 

Para informações, 
contactar pelo telefone

514-727-3533

4 pneus de Inverno com jantes de 
Inverno. $400.

514-571-1924

veNDe-Se

coSTURa
Compramos e vendemos máqui-
nas de costura domésticas. 

514-844-4351

Paisagista com experiência em 
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho 
em Laval. Salário conforme expe-
riência. 450-963-3462

ECONO IMMEUBLES
Arrendamos o seu
apartamento por 

60-80% do primeiro mês, 
e fazemos verificações

de referências e de
crédito. 

PORQUE PAGAR MAIS?
Já tem um rendeiro em 

vista? 
Também verificamos
referências e crédito 

por apenas 30$.
Mauro: 514-359-5875

Falamos Italiano
www.econoimmeubles.com

Casal para manutenção de 52 
apartamentos, em Laval (Metro 
Cartier). Experiência (1-2 anos).
DEVE VIVER NO PRÉDIO – apar-
tamento fornecido. 

514-355-7171

CLASSIFICADOS

4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   h2W 1Z4

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

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

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

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

  PAGAMENTO

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

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

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

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

Fábrica de massas (“pasta”) pro-
cura operador de máquina, 2ª à 6ª, 
turno de dia. Metro de La Savane. 

Apresentar-se no 5475 
Royal-Mount, #107

Grande 5½, boas condições, num 
2º andar, na rua Guybourg (entre 
Cadillac/Lafontaine).

514-688-8673 ou
514-265-4091

Senhora para cuidar de criança, 
com experiência. Ter carro. 2ª à 
5ª-feira. 

450-435-2537

coração de Jesus
Seja louvado, glorificado, adorado 
através do mundo inteiro. Amem. Reze 
6 vezes esta oração, durante 9 dias. A 
graça será alcançada.

M.P.

oRaÇÃo

Apartamento 5 1/2 renovado, 
na 14e Avenue, entre Louvain/
Legendre. 

Dia 514-594-7677; 
depois das 18h, 514-328-1142

Senhora de confiança para ajuda 
doméstica, com exp. de limpeza, 
trabalhos domésticos e lavar 
roupa. Ter carro. $10/hora. Falar 
Inglês ou Francês. 

Sra Klein 450-433-1763
Senhora para cuidar de jovem 
com deficiência e para trabalhos 
domésticos. 2ª à 6ª, das 6h30 às 
10h30. $11/hora. Próximo de Ste-
Thérèse. 

514-262-5608
Casal ou pessoa para limpeza 
com experiência. Domingo à 
noite, 5h de trabalho, depois das 
22h30. Em Ste-Thérèse. 

450-437-1800

FÉRIAS NO 
ALGARVE - ALBUFEIRA

Aluga-se apartamento em Albufeira 
3 1/2, todo equipado, a 20 minutos 
da praia. 
514-995-1444 ou 514-244-1310

aRReNDa-Se ‘pirataria’ cresce como causa
Enquanto leis mais repressivas surgem para ten-

tar coibir os downloads ilegais, movimentos e 
organizações políticos nascidos na rede começam a 
ganhar fôlego também no 
intuito de lutar contra o en-
durecimento da lei. E, aos 
poucos, o compartilhamen-
to de arquivos online deixa 
de ser uma questão cultural 
e jurídica para ganhar con-
tornos políticos. 
Mas ninguém esperava a 

notícia da semana passa-
da, quando, nas eleições 
para as 18 cadeiras no Par-
lamento Europeu a que a 
Suécia teria direito, o Partido Pirata foi eleito pela 
primeira vez. Não com apenas uma, mas duas cadei-
ras - e com 7,4% dos votos.
Nascido em 2006, o partido já conta com 32 mil fi-

liados, tem como principal ideal “reformar o copyri-
ght” e ganha força proporcional às medidas represso-
ras que tomam contam da web do país. Em Fevereiro, 

quando os criadores do site 
de torrents PirateBay fo-
ram condenados à prisão, 
o partido dobrou o número 
de filiados - na época ainda 
foi aprovada uma lei para 
vigiar internautas.
Para Pedro Mizukami, es-

pecialista em direito autoral 
da FGV, o comportamento 
das pessoas mudou com o 
tráfego livre de informa-
ções e cultura da web. “E 

quando ameaçam tirar isso, as pessoas vêem que co-
meça a mexer com elas. Por isso se politizam. E isso 
deve se expandir para outros temas como direito à 
informação, educação, telecomunicações”.
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portugal: Responsabilidade criminal
por emissão de cheque sem provisão
Em que situações é que um cheque sem provi-

são é considerado crime?
É necessário que o valor do cheque seja superior a 

€ 150,00; que a falta de provisão ou a devolução por 
outro motivo cause prejuízo patrimonial; tem de ser 
apresentado a pagamento no prazo legal de 8 dias a 
contar da data da sua emissão ( para os cheques emiti-
dos e pagáveis em Portugal ) Mas há outras situações 
em que o cheque devolvido por motivo diferente de 
falta de provisão também pode ser considerado cri-
me. Se o seu emitente levantar os fundos necessários 
para o seu pagamento, ou; proibir injustificadamente 
o banco de pagar o cheque; encerrar a conta ou, de 
outra forma, alterar as condições de movimentação, 
no caso em que o cheque tenha sido apresentado a 
pagamento dentro do prazo de 8 dias. 
E sendo o cheque apresentado a pagamento fora 

de prazo ?
O cheque que tenha sido apresentado fora de prazo, 

e venha a ser devolvido, não tem protecção jurídica 
legal, o seu emitente não pode ser objecto de proce-
dimento criminal mas apenas civil. 
Porque razão os cheques até € 150,00 não têm 

protecção criminal?
Os cheques de valor igual ou inferior a € 150,00 não 

têm protecção criminal porque são obrigatoriamente 
pagos pelos bancos sacados mesmo que não exista 
provisão na conta do seu emissor.
Em que consiste a obrigatoriedade de pagamen-

to? A obrigatoriedade de pagamento traduz-se numa 
garantia que a lei concede ao beneficiário do che-
que de que, se o mesmo for de valor não superior a 

€150,00, será pago pelo banco, mesmo no caso de 
inexistência de provisão na conta do emitente.
A obrigatoriedade de pagamento do cheque li-

berta o seu emitente de ter de restituir ao banco o 
valor do cheque?
Não. O banco que paga os cheques fica subrogado 

nos direitos do portador até ao limite da quantia paga. 
O que significa que o banco tem o direito de exigir a 
restituição da importância que pagou, mas não tem o 
direito de exigir juros.  
Em que situações é possível proibir o banco de 

pagar um cheque?
Nos casos em que exista justa causa para revogar 

o cheque (por exemplo, roubo, furto extravio), toda-
via o emitente que preste falsas declarações ao banco 
para proibir o pagamento do cheque incorre de igual 
forma na prática de crime de emissão de cheque sem 
provisão.
Em que penas incorre quem comete o crime de 

emissão de cheque sem provisão?
A pena principal é de prisão até 3 anos ou multa, 

agravada para 5 anos e multa até 600 dias se o valor 
do cheque for elevado. Mas o Tribunal pode também 
aplicar a pena acessória de interdição do uso do che-
que que terá a duração mínima de 6 meses e máxima 
de 6 anos. Neste caso o Banco de Portugal fica obri-
gado por lei a informar os bancos que 
ficam proibidos de fornecer cheques 
a quem tiver sido aplicada a sanção 
acessória. 

António A. Archer
Leite, advogado

sUDOKU

pAlAvRAs CRUzADAs

Será obama o anticristo? 
Deus queira que sim
Uma pesquisa no Google com as palavras-chave 

“Obama” e “Antichrist” devolve mais de um mi-
lhão e meio de resultados. Não é, como sabem, a pes-
quisa mais interessante que se pode fazer na internet, 
mas revela um dado curioso: há uma boa quantidade 
de gente convencida de que o actual Presidente dos 
Estados Unidos é o Diabo. O facto 
de a pesquisa com as palavras-chave 
“Michelle Obama” e “butt” devol-
ver cerca de 14 milhões de resulta-
dos demonstra, por outro lado, que o 
mundo ainda não perdeu a noção da-
quilo que verdadeiramente interessa 
na vida. No entanto, nesta página, eu 
prefiro deter-me nas pequenas coi-
sas simples da existência, e portanto 
gostaria de investigar a hipótese de 
Barack Obama e o Demónio serem 
uma e a mesma pessoa. 
Para mim, que sou ateu, tal hipótese 

seria, em princípio, absurda. No en-
tanto, embora não acredite em Deus, 
estou mais ou menos convencido da 
existência do Diabo. Claro que não acredito em todo 
aquele folclore que rodeia Belzebu. 
O Inferno, por exemplo, parece-me muito implau-

sível. Seria, creio, bom demais para ser verdade: um 
sítio em que os maus assam ao lume durante toda 
a eternidade é uma ideia, infelizmente, utópica. Eu 
tenho dificuldades para fazer boas brasas para assar 
meia dúzia de sardinhas durante uma hora. Manter 
um braseiro por toda a eternidade é, evidentemen-
te, um sonho impossível. Mas mantenho em aberto 
a hipótese da existência do Diabo, sobretudo quan-
do constato que o mundo está cheio de maldade, de 
dor, e que o Benfica não ganha o campeonato desde 
2005.
Quando, há dias, Obama foi ao Egipto fazer um dis-

curso que agradou tanto a judeus como a muçulma-

nos, a tese de que o Presidente americano é Satanás 
ganhou força. Talvez este homem seja, de facto, o 
Anticristo responsável pelo Apocalipse, na medi-
da em que parece capaz de acabar com o mundo tal 
como o conhecemos. Aparentemente, está interessa-
do em trocá-lo por outro melhor, mas não deixa de 

destruir o nosso. 
Obama já tinha tornado claro que 

o nosso sistema de preconceitos, 
que era tão fiável e seguro, estava 
pervertido. Um respeitável senhor 
branco de alguma idade como Ber-
nard Madoff roubou-nos a todos e 
deu cabo da economia, e um negro 
relativamente jovem deseja endirei-
tá-la outra vez. Confesso que já não 
sei quem hei-de temer, quando passo 
por um beco escuro.
Na semana passada, Obama pôs 

judeus e muçulmanos de acordo só 
com um discurso. A partir de agora, 
a questão não é saber se os dotes de 
oratória de Obama conseguirão fa-

zer com que judeus e muçulmanos façam as pazes 
e se sentem à mesma mesa a comer. A questão é sa-
ber se Obama vai conseguir convencê-los a comer 
bifanas.  Feitas as contas, o mundo acabou por ter 
sorte com a eleição de Obama. Não por ele ser Presi-
dente dos Estados Unidos, mas porque assim não foi 
para técnico de vendas. Imaginem a catástrofe que 
poderia ter acontecido se a indústria do time-sharing 
deitasse a mão a este homem. Levando tudo isto em 
consideração, não deixa de ser curio-
so que “Obama+Anticristo” produ-
za um milhão e meio de resultados e 
“Sócrates+Anticristo” gere apenas 35 
mil. Mas os caminhos do Demo são 
misteriosos.

Ricardo Araújo Pereira

hORIZONTAIS:
1.Interjeição utilizada para chamar ou impor silêncio. Aquele que vive 
do seu trabalho. 2. Salto brusco. Concha univalve, que no Congo é 
usada como moeda. 3. Aletria (pop.). Dar asas a. 4. Ontem (ant.). 
Mula. Remoinho de água (reg.). 5. Discrepante. Nome com que se de-
signa o aspecto inconsciente da personalidade. 6. Escudeiro. Anuên-
cia. 7. Aprovado (abrev.). Secar ao fogo. 8. Forma contraída de jejum. 
Época notável. Relação. 9. Parente por afinidade. Calibre de arma de 
fogo. 10. Comida. Haste horizontal da charrua. 11. Decreto emanado 
do antigo imperador da Rússia. Medida de uma superfície.

VERTICAIS:
1. Salta. Porco bravo da América. 2. Genica (fig.). Interj., designa 
cansaço ou enfado. 3. Método de curar doenças. Actriz de comédias 
burlescas, que se serve principalmente do gesto para imitar caracte-
res burlescos ou baixos. 4. Observou. Senão. 5. Doença dos vinhos 
que os torna grossos. Nosso Senhor (abrev.). 6. Infiel (para os Tur-
cos). Vestuário habitual. 7. Amerício (s.q.). Reunião de gente armada 
para provocar motim. 8. Campeonato profissional norteamericano de 
basquetebol (sigla). Antiga palavra francesa correspondente ao actual 
oui. 9. Significa inteiro (pref.). Dar marrada. 10. Naquele lugar. Rasga. 
11. Conteúdo de um odre. Fêmea do leão.
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sOlUçõEs
SOLUÇÃO CRUZADAS:

Ingredientes:
480 g de miolo de amêndoa 
pelada; 12 gemas de ovos; 
6 ovos; 100 g de coco rala-
do; 320 g de frutos cristali-
zados; 800 g de açúcar; 3 dl de água; 2 colheres de 
sopa de manteiga; 
2 colheres de sopa de farinha.
Confecção:
Rale bem as amêndoas, pique os frutos e junte-os 
ao coco; Leve ao lume o açúcar com a água, deixe 
ferver até obter ponto de fio.; Retire do lume, jun-
te-lhes a mistura de frutos, a manteiga e as gemas, 
batidas com os ovos. Por último, adicione a fari-
nha.; Leve o preparado ao lume, para ganhar con-
sistência, sem entretanto deixar ferver.; Retire do 
lume e deixe arrefecer.; Ligue o forno a (160ºC). 
Unte uma forma redonda sem chaminé com man-
teiga e polvilhe com farinha.; Deite o preparado 
e polvilhe com mais um pouco de 
farinha.; Leve ao forno cerca de 50 
minutos (verifique se está cozido).; 
Retire do forno, deixe arrefecer e 
desenforme. Sirva decorado com 
coco ralado.

Hugo Teixeira

Bolo de coco com amêndoas

Dificuldade: 
Preço:
Tempo: 90 minutos
Origem: Portugal
Pessoas: 8

hORIZONTAIS: 1. Psiu, Ganhão. 2. Upa, 
Zimbo. 3. Letria, Alar. 4. Aer, Mua, Ola. 5. Di-
verso, Id. 6. Aio, Sim. 7. Ap, Ustular. 8. Jum, 
Era, Rol. 9. Afim, Adarme. 10. Manja, Apo. 11. 
Ucasse, Área.
VERTICAIS: 1. Pula, Tajaçu. 2. Speed, Puf. 
3.Iatria, Mima. 4. Viu, Mas. 5. Zimeose, NS. 
6. Giaur, Traje. 7. Am, Assuada. 8. NBA, Oil. 
9. Holo, Marrar. 10. Ali, Rompe. 11. Odrada, 
Leoa.

FOTO DA sEMANA

BEBÉ DA sEMANA

Rock’ n Nonne
Na passada quarta-feira dia 10 de Junho, dia de 

Camões e das comunidades portuguesas, após as 
cerimónias comemorativas no Parque de Portugal, fui 
rumo à “Maison de Culture Frontenac”, acompanha-
do pelo Sylvio Martins, aonde tivemos o privilégio 
de assistir a uma comédia musical de alta qualidade, 
organizada pela escola Prochant, que celebra este ano 
o seu vigésimo aniversário. 

Gostei imenso do filme Rock’n Nonne em que a 
actriz principal é a inconfundível Whoopi Goldberg, 
mas adorei esta comédia musical, uma adaptação da 
France Frenette e de Hélène Grégoire. 
A história do espectáculo é praticamente passada 

num convento de S. Francisco aonde Dolores Van-
cartier, uma cantora de cabaré de Reno, se esconde, 
transformando-se em freira, para fugir à máfia de Las 
Vegas. A irmã Dolores acaba por dirigir a coral de 
religiosas e dá-lhe uma reviravolta fazendo-as cantar 
ao ritmo da música popular dos anos sessenta.

A nossa compatriota, Debbie Frazão Pacheco, inter-
preta o papel da noviça, a irmã Marie Robert, com 
uma naturalidade deslumbrante. O Sylvio não acre-
ditava de que uma jovem portuguesa, desconhecida 
da comunidade, tivesse tanto talento. A Debbie tem 
uma voz de rouxinol e um jeito para a comédia ex-
traordinário. Se não fosse cantora, podia muito bem 
fazer teatro.
Rock’n Nonne, com os seus 25 artistas deram um 

espectáculo cheio de emoção, de luz, energia e de 
bom humor. Entre eles reconheci Mira-Sue Mallet, 
uma aluna da faculdade de gestão da Universidade 
McGill, aonde trabalho. 

Tal como prometido, a Es-
cola Prochant contribui com 
parte da venda dos bilhetes 
para a fundação do Hospital 
Sainte-Justine e logo no pri-
meiro espectáculo entregou 
à responsável, dois mil e 
cem dólares. Quer dizer que 
depois dos quatro espectá-
culos a soma vai aumentar 
consideravelmente.

A Debbie com a sua maneira de ser e com o seu 
talento vai chegar longe. Ela não pára com a sua 
aprendizagem e para dar continuidade à sua forma-
ção, entra em Setembro no CÉGEP Lionel-Groulx 
no programa de música.  Para aqueles que quiserem 
apreciar a voz da Debbie, estejam atentos, ela vai es-
tar este Outono no Teatro Olympia, fazendo parte da 
parte musical de um desfile de moda. 
Muitos parabéns à Debbie e que o seu futuro seja 

muito risonho.
Antero Branco

Miguel Isidoro Raposo

OS AMIGOS DAS SEXTAS-FEIRAS
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DOMINGA INTRODUzINDO DE A A z

o café Delta e o Sumol
Em 1961, Rui Nabeiro, conhecedor do mercado 

do café e empreendedor por natureza, criou a sua 
própria marca de cafés. Com duas bolas de torra de 
30 kg de capacidade, nasceu a Delta Cafés, num pe-
queno armazém de 50 m² na vila alentejana de Cam-
po Maior. Desde os seus primeiros passos, a Delta 
Cafés conquistou a confiança do mercado. De cada 
cliente fazia um amigo que não só se mantinha fiel 
como recomendava a marca. Foi sempre esta a filo-
sofia de gestão de Rui Nabeiro: “Uma marca de rosto 
humano, um relacionamento comercial em que um 
cliente é um amigo”.
Nos anos 70, a estrutura comercial da Delta Cafés 

consolidou-se de forma decisiva, antecipando-se às 
exigência do mercado: com o desenvolvimento de no-
vos produtos e um serviço global de qualidade. Hoje, 
a Delta Cafés é um dos líderes no mercado de cafés 
torrados em Portugal. A qualidade dos seus produtos 
e a sua forma de estar nos negócios conferiu-lhe uma 
autenticidade ímpar que actualmente é reconhecida 
internacionalmente.
Elegendo-a como marca de confiança no inquéri-

to European Most Trusted Brands das Selecções do 
Reader’s Digest, os consumidores portugueses de-
monstram a sua confiança no Delta Cafés e premeiam 
a dedicação da marca a todos eles. 
Em Montreal pode saboreá-lo em vários sítios na 

comunidade. Pode também comprar várias qualida-
des de café Delta para a sua casa, como por exem-
plo:

Delta Ruby: Ruby é o lote de café com maior qua-
lidade fornecido pela Delta Cafés. Um “blend” (lote) 
criado para satisfazer uma nova geração de consumi-
dores, que se preocupa não só com a qualidade desta 
bebida mas também com a sua imagem, mais próxi-
ma da sua própria identidade. O restaurante Portus 
Calle é o único sítio em Montreal a oferecer o Delta 
Ruby. Um café que todos deveriam provar.
Delta Selecção Diamante: A partir dos melho-

res grãos de café verde, provenientes das melhores 
origens, torrados segundo a tradição e experiência 
da Delta Cafés. Este lote, uma verdadeira Selecção 
Diamante. Oferece-se assim toda a magia de um café 
pleno de aroma e sabor inconfundível. Não disponí-
vel no Canadá, esperemos contudo que a companhia 
importadora o introduza em breve a este mercado! 
Delta Platina: É um lote proveniente de uma cuida-

dosa selecção das melhores origens de cafés Arábica 
e Robusta, especialmente combinados para dar ori-
gem a um café com corpo e força, delicada aroma e 
um sabor suave e persistente de fruto maduro. A pura 
essência de um grande café à altura de todos as ocasi-
ões. Disponível em Toronto, nenhum comerciante de 

Montreal o oferece aos seus clientes.
Delta Ouro: A Delta seleccionou para este lote os 

inigualáveis Arábicas da América e as colheitas mais 
características dos Robustas Africanos. O resultado é 
uma bebida encorpada, com sabor e aroma intensos e 
equilibrada. Disponível em Montreal.
Delta superior: Café torrefacto caramelizado de 

gosto intenso, mas de fino sabor aromático, resulta-
do de uma alta percentagem de Arábica de origem 
sul-americana, e de diversas qualidades robustas 
africanas e asiáticas, um lote de personalidade incon-
fundível. Popular nos restaurantes e alguns cafés da 
comunidade portuguesa de Montreal.
Delta Grand Expresso: Após cada utilização guar-

de a sua embalagem devidamente fechada, de pre-
ferência no frigorífico. Café em grão indicado para 
moagem. Café de torra natural (90%), café torrefacto 
(10%) e açúcar. É um café que se vende mais nas 
padarias, café suave, mais fraco.
Café Delta  original: Após cada utilização guarde a 

sua embalagem devidamente fechada, de preferência 
no frigorífico. Café em grão indicado para moagem. 
Delta Descafeinado: Da conjugação entre diferen-

tes origens de Arábicas e Robustas, aos quais foi re-
tirada a cafeína através dos mais modernos processos 
físicos e naturais, nasce o Delta Lights (Descafei-
nado). Uma bebida com o aroma e o sabor do café 
100% puro, sendo a solução ideal para quem quer 
desfrutar de um café agradável e evitar a cafeína. 
Sumol – Compal
Hoje senti vontade de falar do Sumol. Nunca dei 

a minha opinião sobre qualquer outro refrigerante. 
O Sumol existe há mais de 50 anos. O sítio deles 
(www.sumol.pt) é fantástico e dá acesso à história da 
fábrica que produz este sumo gaseificado. Ficámos 
a saber que começou como Refrigor, o modo como 
a empresa revolucionou completamente o mercado 
com a Laranja de Laranjas Refrigor, a génese do Su-
mol (na base, estava a ideia de criar um sumo feito à 
base de elementos naturais e não essências e outros 
processos artificiais). 
Acabámos por descobrir que este sumo acompanhou, 

inicialmente, a história da cidade de Lisboa, tendo 
nascido em Algés e sido comercializado pela Pastela-
ria Suíça. Teve até direito a um lançamento público, 
no café Caravela D’Ouro. Ficámos a saber igualmen-
te que o sabor de ananás se juntou à laranja em finais 
dos anos 50. E espantámo-nos por saber ainda que 
o espírito criativo do inventor do Sumol se espraiou 
igualmente pela aposta forte na publicidade. No site 
Web podem ainda observar exemplos de cartazes pu-
blicitários antigos, bem como das primeiras garrafas 
deste sumo. E a evolução continua até aos nossos dias. 
Pode ver as diferentes campanhas ao longo dos anos, 
o nascimento do Sumol maracujá, Light e Ice, enfim a 
sua adaptação às necessidades de novos tempos. Este 
ano, Sumolis e Compal é fruto da união do que há de 
mais natural, de melhor qualidade e mais nacional no 
universo português das bebidas não alcoólicas. Sen-
do uma organização que acabou de nascer, é também 
uma entidade com mais de 100 anos de história. E isto 
porque cada uma das empresas que lhe deram origem 
actuam no mercado há mais de 50 anos. A Sumolis que 
teve origem em 1945 e a Compal que nasceu em 1952. 
Todos já conhecem os sumos da companhia Sumolis, 
quer seja ao sabor de ananás, laranja, maracujá ou 
manga, que são distribuídos pela companhia importa-
dora Ferma e que encontrará através das comunidades 
de Montreal, Longueuil ou Laval. Não esquecendo os 
sumos Compal que são: Maracujá, tropical, ananás, la-
ranja, maçã, manga, pêra, pêssego, alterco, Tutti Fruti, 
tropical cenoura, ananás coco, manga/laranja, moran-
go/maçã, morango/goiaba, frutos vermelhos. E final-
mente os sumos “Vital” que não têm açúcar: Mistura 
de laranja/cenoura/manga, laranja/maracujá, romã/chá 
verde, frutos vermelhos são os sumos principais distri-
buídos através das nossas comunidades.

Sylvio Martins

Silva, Langelier
& Pereira Inc.

Assurances Pierre G. Séguin Inc.

Seguros e serviços fi nanceiros
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Dominga de José Manuel e Maria Arminda Froias

CAsAl DA sEMANA

FOTOs DA sEMANA

O Director da Casa dos Açores muito bem protegido

As amizades na Banda de Nossa Sra. dos Milagres
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BREvEs

DESPORTO

01:30  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:00  BIOSFERA  
10:45  TELERURAL(R/)      
11:15  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  VILA FAIA    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  EM REPORTAGEM    
16:30  ARGENTINA CONTACTO    
17:00  PRÓS E CONTRAS    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  ARGENTINA CONTACTO(R/)     
22:15  O PREÇO CERTO    
23:00  SERVIÇO DE SAÚDE  
00:45  EM REPORTAGEM(R/)

01:30  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  VALOR ACRESCENTADO  
09:15  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:00  BIOSFERA  
10:45  DO JAPÃO À
            TERRA DE MIRANDA  
11:45  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  VILA FAIA    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  GRANDE ENTREVISTA    
16:30  AUSTRÁLIA CONTACTO    
16:45  TELERURAL     
17:30  LATITUDES  
18:00  PONTAPÉ DE SAÍDA    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  AUSTRÁLIA CONTACTO(R/)     
22:15  O PREÇO CERTO    
23:00  FALAMOS DE 
           ANTÓNIO CAMPOS    
00:00  LIBERDADE 21     
01:00  GRANDE ENTREVISTA

             QUARTA-FEIRA                             QUINTA-FEIRA                              SEXTA-FEIRA                                   SÁBADO                                       DOMINGO                                  SEGUNDA-FEIRA                          TERÇA-FEIRA

01:30  BOM DIA PORTUGAL     
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE     
09:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:00  BIOSFERA  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  VILA FAIA    
15:00  TELEJORNAL     
16:00  ANTES PELO CONTRÁRIO    
16:15  VENEZUELA CONTACTO    
16:45  A ALMA E A GENTE      
17:30  O PREÇO CERTO    
18:00  CORREDOR DO PODER    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  VENEZUELA CONTACTO(R/)     
22:15  O PREÇO CERTO    
23:00  VOLUNTÁRIO  
23:45  FOTOGRAMA    
00:30  EM REPORTAGEM    
01:00  A HORA DE BACO(R/) 

01:30  ÁFRICA 7 DIAS  
02:00  MUDAR DE VIDA  
02:30  EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
03:00  BOM DIA PORTUGAL
           FIM-DE-SEMANA  
06:00  FESTA DE VERÃO  
08:00  JORNAL DA TARDE     
09:00  A ALMA E A GENTE (R/)       
09:30  SONHAR É FÁCIL  
10:45  FESTA DE VERÃO  
14:00  LATITUDES(R/)   
14:30  ÁFRICA DO SUL CONTACTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  A VOZ DO CIDADÃO      
16:15  DESAFIO VERDE    
17:00  III GALA AMÁLIA  
18:30  EM REPORTAGEM(R/)     
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  A ALMA E A GENTE (R/)       
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:00  TELEJORNAL - AÇORES    
21:30  EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
22:00  CASA DE LAVA  
23:45  HERANÇAS D´OURO  
00:30  MÚSICAS DE ÁFRICA

01:30  NÓS     
02:30  FRANÇA CONTACTO    
03:00  BOM DIA PORTUGAL F-DE-S
04:00  EUCARISTIA DOMINICAL    
06:00  ZIG ZAG    
07:00  NOTÍCIAS DE PORTUGAL    
07:30  CONTRA INFORMAÇÃO     
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  PARLAMENTO    
10:00  A HORA DE BACO    
10:30  SÓ VISTO!     
11:30  ATLÂNTIDA (MADEIRA)  
13:00  DA TERRA AO MAR  
13:30  TELERURAL(R/)      
14:00  AS ILHAS DESCONHECIDAS    
15:00  FRANÇA CONTACTO    
15:45  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
16:15  TELEJORNAL    
16:45  AS ESCOLHAS DE MARCELO
17:00  FEBRE DA DANÇA     
18:00  DA TERRA AO MAR(R/)   
18:30  FOTOGRAMA    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)      
20:30  TELEJORNAL
21:30  FRANÇA CONTACTO(R/)     
22:00  DOCUMENTÁRIO Goa 
23:00  FEBRE DA DANÇA     

00:00  SÓ VISTO!(R/)      
01:00  CONTRA INFORMAÇÃO(R/)  
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:16  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:08  AB CIÊNCIA    
10:41  A ALMA E A GENTE      
11:07  CUIDADO COM A LÍNGUA!
11:30  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:06  VILA FAIA    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  NOTAS SOLTAS    
16:19  EUA CONTACTO
           N. INGLATERRA
16:51  O PREÇO CERTO    
17:42  BAIRRO ALTO    
18:30  CONCELHOS DE PORTUGAL  
19:50  NOTÍCIAS  
19:56  VILA FAIA    
20:42  TELEJORNAL MADEIRA    
21:13  TELEJORNAL - AÇORES 
21:57  EUA CONTACTO
           N. INGLATERRA
22:30  O PREÇO CERTO    
23:45  PRÓS E CONTRAS   

01:30  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  PRAÇA DA ALEGRIA    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
09:45  AB CIÊNCIA    
10:15  BIOSFERA  
11:00  PORTUGAL NO CORAÇÃO    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  CUIDADO COM A LÍNGUA!
14:15  VILA FAIA    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  30 MINUTOS    
16:30  MACAU CONTACTO    
17:00  A HORA DE BACO   
17:30  TRIO D´ATAQUE    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MACAU CONTACTO 
22:15  O PREÇO CERTO    
23:00  TRIO D´ATAQUE    
00:30  BIOSFERA

* HORA DE MONTREAL                             ** HORÁRIO SUJEITO A MODIFICAçõES

UMA OpINIãO… 

a transferência
de cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu a 5 

de Fevereiro de 1985 no Funchal (Madeira). Co-
meçou desde cedo a jogar futebol, primeiro no C.F. 
Andorinha e depois no C.D. Nacional.
Como Ronaldo só se interessava por futebol, não 

ligava muito aos estudos, pelo que nunca teve boas 
notas. Quando tinha 11 anos foi jogar para o Spor-
ting, em Lisboa. Como a pressão era muita, Ronaldo 
abandonou os estudos.
Quando tinha 16 anos Cristiano Ronaldo foi convi-

dado para jogar no plantel principal do Sporting.
Quando jogador no Manchester United, Ronaldo é 

considerado um dos melhores jogadores jovens do 
mundo. Aos 24 anos, Cristiano Ronaldo coloca Por-
tugal nas bocas do mundo pelas suas aptidões como 
jogador. E com esta transferência cumpre um dos 
seus objectivos. O Ordenado, como é óbvio, é ridícu-
lo demais, até para nem sequer ser comentado. Mas, 
ordenados destes, é mesmo “gozar” com a miséria 
do mundo. Qualquer jogador não vale tanto dinheiro. 
O valor pago por estes jogadores ultrapassa os “li-
mites razoáveis’’. O Presidente, o doutor, o polícia, 
o bombeiro, o operário, um cientista que queima as 
pestanas a estudar e a tentar a descoberta para sal-
var a humanidade, nunca ganhará isso nos seus anos 
de trabalho. Qualquer destes cidadãos trabalha uma 
vida inteira, repito, INTEIRA, e, sem nunca conse-
guir atingir os 750.000 euros ganhos por este jogador 
por mês. Isto tudo é imoral, é um verdadeiro “crime” 
contra 97% da Humanidade. Como diz o velho dita-
do “UMA OPINIÃO NUNCA VEM SÓ”.

Referências através a Internet
“O Programa Mundial de Alimentação (World Food 

Programme), da Organização das Nações Unidas, 
não passou ao lado da milionária transferência de 
Cristiano Ronaldo para o Real Madrid. No seu «site» 
oficial, um responsável do programa fez as contas e 
percebeu que os 94 milhões de euros oferecidos ao 
Manchester United serviríam para financiar cerca de 
520 milhões de refeições escolares!”. 
ONU: A Transferência de Ronaldo Podia Alimentar 

8,6 milhões de Etíopes
Os montantes envolvidos na transferência do inter-

nacional português continuam a provocar reacções 
fortes e este texto serve de alerta. «Podíamos usar 
essa verba para alimentar 8,6 milhões de bocas fa-
mintas na Etiópia, até final do ano. Precisávamos 
mesmo desse dinheiro neste momento, no Paquistão, 
onde teríamos condições para alimentar dois milhões 
de desalojados. O responsável do Programa Mundial 
de Alimentação alonga o raciocínio: «94 milhões de 
euros parecem trocos. Mas se virmos as nossas ope-
rações no Burkina-faso, Cambodja, Guatemala, Li-
béria e Suazilândia, servia para financiar todas elas 
durante um ano inteiro. Ainda sobrava dinheiro». Dá 
que pensar. Greg Barrow

Carlos Rodrigues

TRANsFERêNCIAs MIlIONÁRIAs CRITICADAs

crise aonde…?
Vários deputados espanhóis ques-

tionaram a “ética” e a “estética” 
das recentes contratações multimilio-
nárias no futebol, especialmente em 
época de crise, afirmando, porém, que 
não podem ser reguladas politicamen-
te.
Os comentários foram feitos na ses-

são do Congresso de Deputados em 
Madrid, na sequência da apresentação 
pelos verdes (ICV) de uma proposta 
que insta o Governo a “tomar a ini-
ciativa a nível europeu para limitar 
as retribuições dos desportistas pro-

fissionais”. A proposta não merece o 
apoio da maioria dos grupos parlamen-
tares, que consideram as contratações 
de Cristiano Ronaldo e Káka (orçadas, 
em conjunto, em 160 milhões de euros 
– mais ou menos 250 milhões de dóla-
res), decisões privadas sobre as quais 
não se pode legislar, mesmo que sejam 
pouco éticas. Essa foi a opinião deixada 
pela 4.ª secretária do Congresso, a de-
putada Célia Villalobos (PP), que con-
siderou que as contratações e os salá-
rios não se podem limitar porque estão 
“no mercado livre”.

vieira já é 
candidato
“Hoje, como há três anos, decidi 
candidatar-me à presidência do 
Benfica pela única razão de querer 
servir o Benfica e os benfiquistas”, 
declarou este semana Luís Filipe Vieira 
no anúncio oficial da sua candidatura 
a um terceiro mandato, que aconteceu 
no hotel Altis, em Lisboa.

BENFICA

Jesus certo por 
700 mil euros
Após um duro braço-de-ferro, que 

se prolongou durante várias se-
manas, o Benfica acertou finalmente, 
com o Sporting de Braga, a transferên-
cia de Jorge Jesus para a Luz, sendo 
provável que o técnico seja apresenta-
do nas próximas horas. Jesus poderá 
mesmo ser apresentado oficialmente 
como treinador do Benfica ainda hoje. 
Luís Filipe Vieira e o seu homólogo 

bracarense, António Salvador, chega-
ram a um entendimento, tendo os en-
carnados pago o valor da cláusula de 
rescisão ao clube minhoto (700 mil 
euros, retirados os 200 mil euros a que 
Jorge Jesus teria direito). 
Sensivelmente à hora em que Luís 

Filipe Vieira anunciava a sua recan-
didatura à cadeira do poder, a Benfica 
SAD comunicava à Comissão de Mer-
cado de Valores Mobiliários (CMVM) 
ter chegado a um princípio de acordo 
com a Sporting Clube de Braga, Fu-
tebol SAD. No mesmo documento, a 
SAD encarnada esclarece ainda que 
as negociações com Jorge Jesus terão 
“início de imediato”. 

FC PORTO RECUSOU 
DUAS PROPOSTAS
O FC Porto já recusou duas 
propostas por Hulk e não 
admite sentar-se à mesa 
para negociar por um va-
lor inferior ao estipulado na 
cláusula de rescisão, que 
é de 40 milhões de euros. 
Teodoro Fonseca, sócio de 
Juan Figger, o empresário 
do brasileiro, revelou que 
os tetracampeões querem 
manter o craque, pelo me-
nos, mais uma temporada. 
“Houve duas propostas, de 
Inglaterra e de Espanha, 
que o FC Porto recusou li-
minarmente. Em princípio, 
o Hulk fica por mais um 
ano”, assegurou, sugerin-
do que no final da próxima 
época a abertura dos res-
ponsáveis portistas poderá 
ser diferente.

SCOLARI: “CANSADO
DE FICAR LONGE”
O treinador brasileiro justifi-
cou que o projecto ambicio-
so do Bunyodkor pesou na 
decisão treinar uma equipa 
tão desconhecida do fute-
bol mundial, no entanto, o 
ex-seleccionador nacional 
tenciona abandonar o fute-
bol nos próximos anos por 
estar cansado de estar lon-
ge do seu país. Luiz Filipe 
Scolari explicou também 
que a experiência no Chel-
sea colocou alguns entra-
ves na possível abordagem 
de outros clubes, como o 
impedimento de treinar um 
clube inglês durante um 
ano. 

FIGO FICA NO INTER
COMO DIRIGENTE
Luís Figo vai manter-se no 
Inter como dirigente na área 
das relações externas, se-
gundo o jornal italiano “Ga-
zzetta dello Sport”. O ex-
internacional português, que 
jogou quatro épocas no clube 
de Milão, deve começar a 
exercer funções na digressão 
da equipa aos EUA e poderá 
liderar a comitiva na viagem a 
Pequim, China, onde o Inter 
vai jogar a Supertaça italiana 
com a Lazio a 8 de Agosto.

KAKÁ SALVA BRASIL
FRENTE AO EGIPTO
Um penalty convertido por 
Kaká no último minuto de 
jogo garantiu a vitória do 
Brasil, por 4-3, frente ao 
Egipto na Taça das Confe-
derações. A Itália venceu os 
EUA, por 3-1.

Kobe Bryant tem todos os motivos 
para saltar de alegria: os Los An-

geles Lakers sagraram-se campeões da 
NBA, a liga norte-americana de bas-
quetebol profissional. Depois de mais 
uma exibição decisiva (30 pontos e cin-
co assistências) no quinto jogo, ganho 
por 99-86 aos Orlando Magic, Kobe 
foi eleito o MVP (jogador mais valio-
so) das finais. A equipa de Los Angeles 
conquistou o seu 15º troféu e Bryant o 
quarto.

NBa Um salto
de campeão

Os jogadores de hóquei do Pittsbur-
gh Penguins comemoram com a 

taça a conquista da NHL Stanley Cup 
depois de vencerem o jogo 7 da final 
contra o Detroit Red Wings, sexta-feira, 
na casa do adversário.

penguins é 
campeão
da NHl
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O Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, construído  
no panorama natural e magnífico do Mont-Royal,  

é um dos mais belos sítios em Montreal. Um local único 
e agradável onde a natureza é omnipresente.

Lá encontrará uma grande variedade de terrenos,  
num sítio dedicado às famílias portuguesas.  

Todas as opções são oferecidas com pré-planeamento.  
Um conselheiro acompanhar-vos-á em todas as etapas, 

de modo que os vossos familiares possam viver  
o luto com a certeza do respeito das suas  

vontades e total tranquilidade.

O Cemitério Notre-Dame-des-Neiges,  
é muito mais que um Cemitério.

www.cimetierenotredamedesneiges.ca

1 888 735-1361

O Cemitério Notre-Dame-des-Neiges  
é sensível às necessidades 
das famílias portuguesas.
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