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em virtude das férias,
a voz de portugal só 
voltará ao contacto

dos nossos
leitores no dia

5 de agosto

primeiro trimestre deste
ano foi o pior desde 1977
A recessão não se decide a dar tréguas a Portugal ou à 

Europa. No primeiro trimestre deste ano, a economia 
portuguesa contraiu-se 3,7% face ao igual período de 2008, 
segundo dados do Eurostat ontem divulgados. Pelas contas 
do “Jornal de Negócios” on-line, neste trimestre Portugal 
teve os piores resultados económicos desde 1977.
Na Zona Euro, a situação ainda foi pior: nos primeiros três 

meses do ano, a produção de riqueza nos 16 países que com-
põem a região — de que Portugal faz parte — caiu 4,9%. 
Valor que representa uma queda de 2,5% face ao último 
trimeste do ano passado.
Já o PIB português reduziu-se 1,6% face ao trimestre ante-

rior. A queda do consumo privado (-0,5%), do investimento 
(-4,1%) e das exportações (-8,8%) neste primeiro trimestre 

do ano são as razões avançadas pelo gabinete de estatísticas 
europeu para os maus resultados.

Uma palavra
aos jovens
A juventude é a quadra da vida em 

que se é jovem, gente moça que 
se diverte, que salta, que corre, que 
se desenvolve intelectual e fisica-
mente, que pensa, que cria, que nos 
alegra, que nos dá esperança e, so-
bretudo, que nos faz lembrar a nos-
sa própria mocidade. Oh!, quantos 
de nós, aqueles que estão a chegar 
ou já chegaram à idade amadureci-
da, ao inverno da vida, gostariam de 
poder voltar aos dias da sua juventu-
de! Enfim, é a roda da vida... E se o 
Mundo não cair nas mãos de algum 
fanático fundamentalista, os nossos 
descendentes também continuarão a 
sonhar.
Este desejo de remanescer jovem 

será uma forma de desejar voltar 
atrás? Ou o lamentar dos erros que 
fizemos? Muitos de nós só reconhe-
cemos que fomos errantes durante a 
nossa mocidade quando o pente e o 
espelho nos mostra as cãs e outros si- ver página 3
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nais visíveis da velhice. E como não há caminho que 
nos leve ao passado, queremos avisar os jovens para 
que estes não cometam os mesmos erros. 
O intuito deste texto é sensibilizar a juventude, parti-

cularmente aqueles ou aquelas que pensam em aban-
donar a escola e evitar, no futuro, o arrependimento 
de más decisões que poderão vir a ser um factor de 
atraso no desenvolvimento intelectual e, consequen-
temente, privar a pessoa de certas oportunidades que 
uma sociedade culta e evoluída nos oferece. Conheci, 
ao longo dos anos, jovens que, sem pensar nas con-
sequências adversas decidiram abandonar a escola. 
Sem uma razão válida ou um momento de reflexão, 
zás!, “they are dropouts” – e porquê? Porque o Tony 
também deixou os estudos e agora já ganha uns es-
cassos dólares a fazer uns biscates. Ou o Manny que 
arranjou um trabalho a fazer não se sabe bem o quê. 
Depois há aqueles jovens que deixaram a escola para 
se juntarem a ‘gangs’ que praticam actividades ilíci-
tas que mais tarde ou mais cedo acabam por ir parar 
à prisão ficando cadastrados para o resto da vida. São 
jovens que, em vez de obter uma instrução adequada 
e um diploma que os dignifique e os desvie das vielas 
da podridão, da miséria e do crime, preferem sonhar 
com uma vida fácil. Felizmente, a grande maioria 
dos nossos jovens merecem os nossos parabéns pelos 
seus êxitos académicos que só dignificam a nossa co-
munidade. Para aqueles que abandonaram a escola e 

Uma palavra aos jovens
andam por aí à deriva frequentando ambientes doen-
tios e imundos, para esses tememos pelo seu futuro. 
Cada um tem a sua desculpa ou razão porque deixou 
os estudos: uns alegam que em casa não há ou não 
havia motivação ou interesse pela escola:  “meus pais 
nunca se preocuparam com as minhas notas ou me 
incentivaram para que eu fizesse os meus deveres”, 
respondem alguns “dropouts”, outros queixam-se 
que os pais são demasiadamente exigentes e, às ve-
zes, violentos, facto que leva alguns filhos, em certos 
casos até bons estudantes, a deixar os estudos e mes-
mo a abandonar o lar. E aonde é que eles vão parar? 
Uns recorrem à assistência social para sobreviver e os 
outros? Só o bom Deus sabe o que é que eles andam 
por aí a fazer... Apelamos aos jovens de bom senso 
para que não cometam o mesmo erro do Tony e do 
Manny e tantos outros. O vosso futuro, o vosso bem-
estar e a felicidade depende do vosso empenho e da 
vontade de querer vencer na vida – adquirir conhe-
cimento para poderdes encarar este mundo cada vez 
mais complexo. Ainda jovem, li o seguinte provérbio 
em inglês: “Do not pray for an easy life; - Pray to be 
a strong person.”
Congratulemos pois, todos os jovens que já alcan-

çaram o sucesso e aqueles que prosseguem com esse 
mesmo objectivo – eles são o orgulho da nossa gente 
e a inspiração para aqueles que os seguem. 

Augusto Machado

Rádio centre-ville em perigo
A Rádio Centre-Ville que transmite desde 1975 pro-

gramas em português para a comunidade, conti-
nuamente soube renovar-se e sobreviveu a muitos 
problemas sociais e internos. Ajudou a comunidade a 
desenvolver-se, a integrar-se na sociedade de acolhi-
mento, assim como a manter uma ligação com Portu-
gal e com a Língua Portuguesa. Nos últimos anos, a 
rádio tem sofrido pela falta de participação da comuni-
dade, o que põe em perigo a equipa portuguesa. Todos 
os programas e a administração são feitos por voluntá-
rios, o que significa que ninguém é pago pelo trabalho 
que faz, fazemo-lo por várias razões, entre elas a von-
tade de mudar, e pelo prazer e paixão pela rádio. 

É já do conhecimento geral, as rádios estão em cri-
se. Tudo mudou mas não se deve olhar para todas as 
rádios da mesma forma. A Rádio Centre-Ville perten-
ce à colectividade, certamente nem todos podem ou 
querem nela participar, mas quando poucos o fazem, 
levantamos a pergunta fatal: então porquê continuar?
O que nos leva a contactar a comunidade desta forma 

é o perigo de perdermos mais uma voz, mais uma ins-
tituição lusófona, e também porque no nosso ponto de 
vista, só a comunidade, pela sua participação, poderá 
ajudar e levar mais longe a nossa emissão. O nosso 
programa. Certamente a Rádio Centre-Ville está a ser 
vítima do cumprimento de um dos seus mandatos que 
é a integração dos emigrantes na comunidade de aco-
lhimento. A nossa comunidade integrou-se lindamente 
no Québec, isso é bom, mas então o que fazemos dos 
nossos pais e dos nossos avós? Devemos continuar a 
ser um elo das coisas portuguesas entre a terra-mãe e 
a que nos aceitou e acarinha. A música e a informação 
são um excelente meio. Mas para isso, devemos ser 
mais unidos, partilhar e evoluir.  A rádio é um meio 
que tende para a aproximação e poderá ser um moti-
vador, tanto inovador como nostálgico. Fazemos um 
apelo aos antigos da rádio como aos que nunca por 
cá passaram, aos portugueses que acabaram de chegar, 
como aos que estão cá há cinquenta anos. Sentem a 
paixão pela rádio? Querem ajudar a comunidade a an-
dar para a frente, não querem ver a equipa morrer? Du-
rante os próximos meses, faremos uma campanha de 
recrutamento e esperamos contar consigo para manter 
a equipa portuguesa. Tem ideias de programas e tempo 
para nos dar? Precisamos de si! Pode ser um programa 
para os idosos, os jovens, os trabalhadores, as mulhe-
res, sobre a saúde, as associações, debates, etc. Todas 
as ideias podem ser boas.  Um sincero obrigado ao 
jornal A Voz de Portugal por nos ter cedido este pre-
cioso espaço. 
Cordeais saudações, a equipa portuguesa da Ra-

dio Centre-Ville. Para informações contacte Ri-
cardo Costa 514.962.9187.

1099 - Conquista de Jerusalém, na primeira Cruzada. 
1606 - Nasce o pintor e gravador holandês Rembrandt, ou Harmenszo-
on van Rijn, autor de “Tobias”, “O Samaritano”, “Roda Nocturna”.
1759 - Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, rece-
be o título de Conde de Oeiras.
1789 - Revolução Francesa. À Tomada da Bastilha sucede o levanta-
mento dos camponeses. Nas cidades, formam-se milícias revolucio-
nárias de cidadãos. 
1912 - O atleta português Francisco Lázaro morre, vítima de insola-
ção, durante a maratona dos Jogos Olímpicos de Estocolmo.
1916 - Fundação da Boeing Company, nos EUA, para a construção 
de aeronaves.
1939 - Nasce Aníbal Cavaco Silva, antigo primeiro-ministro, presidente 
da República Portuguesa.
1945 - II Guerra Mundial. A Itália declara guerra ao Japão.
1987 - O líder da URSS Mikhail Gorbatchov condena o estalinismo.
1995 - O escritor português Mário de Carvalho conquista o Grande 
Prémio de Romance e Novela da APE com “Um Deus Passeando pela 
Brisa da Tarde”.
1997 - O estilista italiano Ganni Versace é assassinado em Miami, EUA.
1999 - Novo bloqueio do processo de paz para a Irlanda do Norte com 
a impossibilidade de constituição de um governo autónomo.
2002 - Termina a recolha dos escombros do World Trade Center, em 
Nova Iorque, dez meses após os atentados de 11 de Setembro de 
2001 - Marrocos declara a soberania sobre a ilha espanhola de Perejil.
2006 - A Rússia acolhe, pela primeira vez, a cimeira anual do G8.
2007 - Entra em vigor a regulamentação da lei da interrupção volun-
tária da gravidez.

“A construção da vida encontra-se, actualmente, mais em poder dos 
factos do que das convicções”. 

Walter Benjamin (1892-1940), filósofo alemão.
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CASOS COnfiRMADOS 
nOS AçORES 
Uma mulher grávida de 33 
anos é o 10º caso confir-
mado de Gripe A H1N1 nos 
Açores e está internada no 
Hospital de Ponta Delgada, 
nos Açores, com estado clí-
nico estável, disse a Secre-
taria Regional da Saúde. 
ViSAO.PT

BReves

AViOnETA CAiU
EM POnTE DE LiMA
A queda de uma avioneta no 
concelho de Ponte de Lima 
causou um morto. O alerta 
do acidente foi dado pouco 
depois do meio-dia. As au-
toridades não confirmaram 
ainda se a vítima era o úni-
co ocupante do aparelho ou 
se estariam mais pessoas a 
bordo. O acidente vai ser in-
vestigado pelo Instituto Na-
cional de Aviação Civil.

fALTAM RECURSOS
hUMAnOS nA JUSTiçA
O mapa judiciário, que ar-
rancou em Abril com as 
comarcas-piloto Alentejo Li-
toral, Baixo Vouga e Grande 
Lisboa Noroeste, marcou o 
ano judicial, mas esta refor-
ma para uma justiça mais 
eficiente e especializada 
enfrenta a escassez de re-
cursos humanos. “É neces-
sário que não falhe o reforço 
dos meios financeiros e ma-
teriais, nomeadamente hu-
manos”, disse o presidente 
da Associação Sindical dos 
Juízes, António Martins.

Costuma dizer-se que no melhor 
pano cai a nódoa e é bem verda-

de. Pude constatar tal realidade comi-
go mesmo, ao tomar conhecimento, há 
perto de uma semana, de um caso já 
tratado na nossa grande comunicação 
social desde há mais de uma década, 
mas que, até hoje, me passou comple-
tamente ao lado. Refiro-me ao caso 
da pequenina madeirense que veio ser 
operada em Lisboa, há mais de trinta 
anos, e de cujo real paradeiro nada 
continua a saber-se de concreto e in-
discutível.
Por mero acaso, pude nesta última se-

mana acompanhar o programa da SIC 
Notícias, Perdidos e Achados, embora 
só na madrugada subsequente ao jogo 
Barcelona-Manchester United, já aler-
tado para a existência do referido caso, 
tenha podido visionar completamente 
o que está realmente em jogo.
Nos termos do referido nesse pro-

grama, sobressai um naturalíssimo 
pressentimento, e que é da mais cabal 
legitimidade. Ora, uma tal realidade 
pode hoje ser fácil e seguramente tra-
tada, graças ao progresso tecnológico 

operado ao longo de todos os anos que 
se passaram.
Este facto leva a que nos coloquemos 

esta questão: porque não resolve a Pro-
curadoria-Geral da República, e de vez, 
esta indeterminação?  
Tenho de confessar que me é difícil 

encontrar uma resposta para uma tal 
questão.
Depois, da completa inacção de Alber-

to João Jardim, e da generalidade das 
autoridades madeirenses, perante o que 
pode ser um verdadeiro atentado contra 
uma família madeirense sem recursos, 
de natureza diversa e em face das for-
tíssimas evidências do que poderá ter-se 
passado.
Por fim, essa coisa estranha que é o 

facto dos pais da menina, supostamen-
te falecida, não poderem ter acesso ao 
processo clínico! Será possível que a 
lei portuguesa assim determine?! É es-
tranhíssimo, sendo certo que a Procura-
doria-Geral da República tem todos os 
meios para fazer luz sobre este caso. E 
já agora: por onde anda o nosso jorna-
lismo de investigação?

Hélio Bernardo Lopes

Um estranhíssimo caso

carlos césar faz balanço 
positivo da visita de craig 
Mello aos açores
O presidente do Governo Regional fez um balanço 

“muito positivo” da visita aos Açores de Craig 
Mello, investigador norte-americano de origem aço-
riana que, em 2006, foi galardoado com o Prémio 
Nobel de Medicina. Carlos César disse que a oportu-
nidade permitiu uma homenagem ao professor Craig 
Mello, na sequência do seu reconhecimento interna-
cional, e a experiência de momentos de afirmação 
açoriana, também por parte do visitante, que, embora 
de outra forma, disse “que bom é ser açoriano!”.
Para o presidente do Governo – a convite de quem 

Craig Mello se deslocou aos Açores – esta é, igual-
mente, “uma oportunidade dada à nossa comunidade 
científica, à comunidade médica, aos investigadores, 
ao Governo”, constituindo o cientista “uma nova re-
ferenciação, uma nova interlocução, uma nova credi-
tação e uma forma de, activamente, a nossa Univer-
sidade e os nossos investigadores saírem dos Açores, 
ao encontro de novas realidades e novas parcerias.” 
Acentuando ser fundamental que a Universidade não 
se confine ao seu espaço físico, afirmou que, apesar 
de ser relevante e honroso o doutoramento “honoris 
causa” que a instituição vai atribuir a Craig Mello, é 
preciso ir além disso. “O Governo tem, em aberto, 
todo um sistema de incentivos à actividade científica 
e tecnológica que não é usado da forma como nós 
mais gostaríamos”, sublinhou Carlos César, acres-
centando que, tendo visitas como a de Craig Mello a 
função pedagógica de estimular o recurso a esse tipo 
de investimento, o Governo renova e reforça a dis-
ponibilidade para apoiar as entidades potencialmente 
interessadas. O presidente do Governo falava numa 
conferência de imprensa conjunta, que marcou o final 
da estada nos Açores de Craig Mello, um descenden-
te de açorianos que se disse marcado pela atmosfera 
de grande amizade que caracterizou todos os instan-
tes da sua permanência na Região, a qual, como fez 
questão de salientar, regista “um apreciável nível de 
desenvolvimento”.

portugal já contabiliza
96 casos de gripe a
Portugal tem mais dez casos de gri-

pe A (H1N1) confirmados, con-
tabilizando já um total de 96, desde o 
início de Maio. Seis dos doentes estão 
internados no Hospital de São João, no 
Porto. São eles um homem de 25 anos; 
duas jovens de 13 e 16 anos; um ho-
mem de 26 anos; uma menina de nove 
anos; e outra de 12 anos. Chegados do 
Reino Unido e internados no Hospital 
Curry Cabral, em Lisboa, estão dois 
homens, de 23 e 29 anos. No Hospital 
de Dona Estefânia, em Lisboa, está in-
ternada uma menina de cinco anos, que 
corresponde a um caso de transmissão 
secundária. O décimo caso correspon-
de a uma jovem de 15 anos, internada 
no Hospital Central do Funchal. É o 
primeiro caso confirmado na Madeira. 
Entretanto, e agora que o país se apro-
xima dos cem casos, o secretário-geral 

da Federação Nacional dos Sindicatos da 
Educação, João Dias da Silva, defendeu 
a preparação de um plano de contingên-
cia para as escolas. Em Oxford, metade 
de um grupo de 27 alunos portugueses 
que frequentam um curso de inglês no St. 
Hugh’s College está infectada com o ví-
rus. Alguns dos alunos que ainda apresen-
tam sintomas estão isolados dos restantes 
e a receber tratamento, mas “não existe 
nenhuma situação preocupante”, disse à 
Lusa uma das professoras que quis man-
ter o anonimato. O grupo deve regressar 
a Portugal no sábado. “Neste momento 
não há razão para acreditar que não va-
mos”, acrescentou. A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) avançou que todos 
os países vão precisar de vacinas contra 
o vírus. “A pandemia é incontrolável”, 
disse Marie-Paule Kieny, directora de 
pesquisas de vacinas da OMS.

cirurgia pioneira no egas Moniz
Duas raparigas de 13 anos com pa-

ralisia cerebral são hoje submeti-
das a uma cirurgia pioneira no Hospi-
tal Egas Moniz, em Lisboa, para tratar 
a espasticidade, caracterizada pela ri-
gidez muscular que dificulta a vida da 
maioria destes doentes.

O director do Serviço de Neurocirurgia 
do Egas Moniz, Manuel Dominguez, 
disse que as duas cirurgias fazem parte 
de um conjunto de seis intervenções que 
serão realizadas este ano. Todos os anos 
surgem em Portugal entre 200 e 250 no-
vos casos de paralisia cerebral.

pS adia lei do “testamento vital”
O diploma sobre os direitos dos do-

entes à informação e ao consenti 
mento informado foi adiado para a pró-
xima legislatura. Segundo a deputada 
socialista Maria de Belém Roseira, o 
diploma, que integra o “testamento 
vital”, foi adiado “porque ainda não 

chegou o parecer do Conselho Nacio-
nal de Ética para as Ciências da Vida e 
[porque] há muito pouco tempo agora 
para fazer reuniões das comissões par-
lamentares”. O parecer em falta deve 
ser aprovado ainda este mês.

Timor-leste
Começou em Timor-Leste o julgamento dos res-

ponsáveis pelo atentado do ano passado contra 
o Presidente Ramos-Horta. Angelita Pires, namorada 
de Alfredo Reinado (morto durante o atentado), e 27 
ex-militares são os acusados.

PSD VAi ChUMBAR
VEnDA DE PALáCiOS
O PSD chumbou na Assem-
bleia Municipal de Lisboa a 
alienação dos palácios Pan-
cas Palha e do Machadinho 
para hotéis de charme. “Nes-
ta conjuntura económica, a 
pouquíssimo tempo de elei-
ções e da entrada em fun-
ções de um novo executivo 
municipal não vamos viabili-
zar alienação de património 
municipal”, disse o líder do 
PSD, Saldanha Serra.
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Para sublinhar a reabertura próxima
da nossa sucursal situada na rua 
Jean-Talon, na assinatura de um arranjo prévio,

antes de 20 de Julho de 2009, que inclui o velório 

na nossa sucursal situada no 1120, rua Jean-Talon Este, 

deixe um depósito de 20% e receba 20%* de desconto.

Preço de inauguração

Esta oferta não pode ser combinada a qualquer outra. *Este desconto
não se aplica aos serviços que prestamos como intermediário, como,
por exemplo, os avisos de óbitos nos jornais.

514 277.7778  
www.memor i a . c a

O cálculo é simples, 

o sítio é lindo.

cancro do seio:
3000 testes refeitos
Quase 9500 pacientes atingidas pelo 

cancro do seio esperam por uma 
chamada que lhes confirmará se o seu 
tratamento foi feito correctamente. Para 
2730 delas, será necessário reviver a in-
certeza: os seus testes de patologia de-
verão ser refeitos. Uma diligência que 
poderia estirar-se até, pelo menos, o 
mês de Dezembro. Depois de ter anun-
ciado no início de Junho, que 2100 tes-
tes de patologia do cancro do seio deve-
rão ser refeitos no Quebeque, o ministro 
da Saúde, Yves Bolduc, deverá afinal 

considerar muitos mais pacientes que 
previsto. Quase 3000 testes efectuados 
entre Abril de 2008 e Junho de 2009 de-
verão ser reexaminados. Este aumento 
do número de casos, deve-se ao facto 
que grandes hospitais de Montreal, seja 
o Centro hospitalar da Universidade de 
Montreal (CHUM), o hospital Maison-
neuve-Rosemont e o hospital Sacré-
Coeur, não possuíam controlo de quali-
dade externo suficiente, contrariamente 
ao que se queria. Estes estabelecimentos 
deverão assim, refazer os seus testes.

Jean chrétien condecorado
pela Rainha isabel ii
O antigo primeiro-ministro Jean 

Chrétien viu-se conceder a Or-
dem do Mérito pela Rainha Elizabeth 
II, para sublinhar a sua longa e frutuo-
sa carreira política. A Ordem do Mérito 
é concedida a um grupo selecto, que 
conta com 24 personalidades ao mes-
mo tempo. Esta honra foi instituída em 
1902 pelo rei Eduardo VII, para recom-
pensar os méritos artísticos, literários, 
científicos e os anos de serviço público, 
de certas pessoas. O antigo primeiro-
ministro liberal Lester B. Pearson foi o 

último Canadiano a receber esta honra, 
atribuída pela soberana à sua discrição. 
“A Rainha está feliz de nomear Jean 
Chrétien, antigo primeiro-ministro do 
Canadá, como membro da Ordem do 
mérito”, pode ler num comunicado 
emitido pelo escritório de imprensa da 
coroa britânica. Os membros da Ordem 
do mérito reúnem-se uma vez por ano 
em Londres. A cerimónia oficial de 
atribuição da Ordem do Mérito terá lu-
gar nas próximas semanas.

acordo entre Quebeque e os
empregados de ambulâncias
O conflito de trabalho que incubava 

desde alguns meses entre o governo 
e os paramédicos chega ao seu fim. Os 
dois sindicatos, que representam cerca 
de 4000 paramédicos, concluíram acor-

dos de princípio com Quebeque. “É um 
reajuste salarial substancial”, conveio o 
presidente do sindicato que representa os 
paramédicos de Urgence-Santé de Mon-
treal e de Laval, Réjean Leclerc.

Táxis no vermelho...
Os condutores de táxi de Montreal 

não estão no fim das suas penas. 
Os rendimentos da indústria caíram 
de 40% em relação ao último ano, e 
não se espera uma retoma normal das 
actividades antes do Outono, informa 
a Agência QMI. A crise económica, a 
perda do Grande Prémio e a chegada 
do Bixi contam entre os grandes res-
ponsáveis das adversidades da indús-
tria. No último mês, uma quarentena 

de motoristas deixaram as filas de Táxi 
Coop. Puseram a culpa na falta fla-
grante de rentabilidade. Para o porta-
voz do Agrupamento das corporações 
de táxis de Montreal, Dory Saliba, a 
severidade desta crise nunca foi vista. 
“Em Junho, Táxi Coop conheceu uma 
baixa de 35% dos seus rendimentos. 
Os motoristas perdem em média uma 
centena de dólares por semana, se não 
for mais”, assinala.

Montreal complica
a recuperação das pilhas
Os Montrealenses deverão fazer 

mais esforços para desembara-
çar-se das suas pilhas usadas. Os seis 
ecocentros de Montreal não aceitam 
que os comerciantes tragam as pilhas 
usadas dos seus clientes, revelava o 
diário La Presse. Os Montrealenses 
que tinham o hábito de depositar as 
suas pilhas nas farmácias ou nas lojas 
de ferragens, deverão por conseguinte 
dirigir-se a um dos seis ecocentros da 
ilha de Montreal. Devido ao número li-
mitado de lugares onde podia depositar 
as pilhas usadas, os ecocentros aceita-
vam receber as pilhas colectadas pelas 
pequenas empresas, mesmo se não faz 
parte do seu mandato. Ora, o aumen-
to do consumo de pilhas empurrou a 
Cidade de Montreal a recusar que os 
comerciantes sirvam de intermediário. 
No Quebeque, mais de 94% das pilhas 

não recarregáveis são postas no caixo-
te de lixo, de acordo com Recyc-Que-
beque. As pilhas alcalinas fazem parte 
dos desperdícios domésticos perigosos, 
devido ao seu conteúdo de metais pesa-
dos e o seu potencial de reactividade 
e de corrosão. Quanto às pilhas recar-
regáveis, recuperadas a 6%, é sempre 
possível depositá-las nas casernas de 
bombeiros da metrópole.
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Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Ad-
versidade. Amor: Os ciúmes não o levam a lado algum, 
tenha confiança na pessoa que tem a seu lado. Viva o 
presente com confiança!
Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces.

Dinheiro: Momento propício para fazer um investimento mais sério.
número da Sorte: 31
números da Semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.

Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Poderá reconciliar-se com uma 
pessoa com quem já não fala há alguns anos. Aprenda a 
escrever novas páginas no livro da sua vida!

Saúde: Sistema nervoso alterado. Pense positivo. Dinheiro: Tudo 
correrá dentro da normalidade, se souber argumentar.
número da Sorte: 29 números da Semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.

Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Não deixe que a rotina perturbe a sua relação 
afectiva. Tenha a ousadia de sonhar!
Saúde: Cuidado com o consumo excessivo de doces.

Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode.
número da Sorte: 30
números da Semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pes-
soal. Amor: Os defeitos também fazem parte da nossa 
personalidade, não espere encontrar alguém perfeito. 
Descubra a imensa força e coragem que traz dentro de si! 

Saúde: Poderá sofrer algumas dores de cabeça.
Dinheiro: Nada o preocupará. 
número da Sorte: 72 números da Semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36.

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada.  Amor: Não sinta saudades daquilo que não 
viveu. Pense nos momentos lindos que teve na sua infân-
cia. Que o futuro lhe seja risonho!

Saúde: Poderá sofrer de uma quebra de tensão, tenha cuidado!
Dinheiro: A impulsividade poderá causar alguns estragos na sua con-
ta bancária.
número da Sorte: 56 números da Semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.

Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Refle-
xão, Novidades. Amor: As brincadeiras serão uma cons-
tante na sua relação afectiva. Exercitar a arte de ser feliz 
é muito divertido!

Saúde: Não deixe que a irresponsabilidade afecte a sua saúde, e pro-
cure com maior regularidade o médico.
Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados.
número da Sorte: 75 números da Semana: 18, 19, 17, 19, 26, 38.

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Deixe de lado o orgulho e dê o braço a torcer. Seja 
honesto consigo próprio, não tenha receio de reconhecer 
os seus erros e traçar novas rotas de vida.
Saúde: Possíveis dores musculares, sem motivo aparen-

te. Dinheiro: Se gastar em demasia, poderá não ter dinheiro para 
pagar as contas que tem certas.
número da Sorte: 39
números da Semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48.

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. 
Amor: Aproveite os momentos com a família pois dar-lhe-
ão um grande bem-estar emocional. Viva de uma forma 
sábia. Saúde: Faça um retiro que lhe proporcione bem-

estar físico e emocional.
Dinheiro: Tenha presente a situação de crise em que se vive.
número da Sorte: 1
números da Semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43.

Carta Dominante: A Estrela, que significa Protecção, 
Luz.  Amor: Dê mais atenção aos seus familiares mais 
próximos. Reúna a sua família com o propósito de fala-
rem sobre os problemas que vos preocupam.

Saúde: Tudo correrá dentro dos parâmetros normais.
Dinheiro: Nada de preocupante acontecerá.
número da Sorte: 17 números da Semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. 
Amor: Não esconda os sentimentos, partilhe as suas dú-
vidas e receios com a pessoa amada. Que a luz da sua 
alma ilumine todos os que você ama!

Saúde: Não deixe que o stress e a tensão o conduzam a desequilí-
brios.
Dinheiro: Não aposte em investimentos de risco.
número da Sorte: 18 números da Semana: 8, 19, 22, 26, 31, 39. 

Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realiza-
ção. 
Amor: O amor espera por si. Saiba estar à sua altura. 
Que o amor esteja sempre no seu coração!

Saúde: Tendência para dores de barriga.
Dinheiro: Efectuará bons negócios.
número da Sorte: 3
números da Semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.

Carta Dominante: o Sol, que significa Protecção e Ger-
minação. 
Amor: O amor e o carinho reinarão na sua relação afecti-
va. Que tudo o que é belo seja atraído para junto de si!
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos.

Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
número da Sorte: 19
números da Semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.

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

Seja bem-vinda louise Harel
O meu colega Miguel Félix salientou na sua crónica 

Aqui Canada da semana passada, uma notícia do 
quotidiano La Presse, que afirma sem rodeios, o risco 
iminente de falência da freguesia do Plateau de Mont-
Royal. A caixinha de Pandora.
Não é segredo para ninguém que acompanhe minima-

mente a cena política, de que desde a chegada de Trem-
blay à Câmara Municipal, todo o processo da fusão das 
diversas municipalidades foi revirado e alterado segun-
do as vontades do chefe e das suas ambições senhoriais. 
Os desastrosos resultados das mãos largas que tudo ce-
deram e criaram elefantes brancos, mais burocratizados 
que no tempo das 27 cidades da ilha, rapidamente se 
começaram a ver. Os supra generosos aumentos de sa-
lários e de postos para garantir amizades e apoios in-
ternos, assim como as falhas já muito comentadas na 
gestão dos assuntos da cidade, para além das relações 
privilegiadas com grandes empreiteiros que sugam as 
taxas dos contribuintes, são do conhecimento geral. 
O artigo de La Presse é alarmante. Mas não terá sido 
inventado. Para melhor conhecer a situação procurei o 
Orçamento da freguesia para acabar por constatar que 
é tão “vaporoso”, desfocado e impreciso que nada ex-
plica, antes complica. Apresenta números, intrincados, 
mas nenhuma explicação. E a reacção da “mairesse” 
Hélène Fotopoulos no dia 6 do corrente na Assembleia 
do Conselho da Freguesia nada teve de convincente. 
Ela afirma no seu pretenso desmentido, de que as infor-
mações que o jornalista utilizou eram de um documento 
de trabalho dos seus colaboradores, que deram lugar à 
carta por ela enviada ao “Maire” Tremblay em Março e 
que depois disso, a situação mudou completamente…
Abre-te Sésamo!
Vejamos em primeiro lugar o funcionamento do Con-

selho de Freguesia e depois as suas próprias afirmações. 
Como todas as freguesias a do Plateau de Mont-Royal 
opera com dois tipos de orçamento: o de funcionamento 
e o orçamento de imobilizações. Nos termos da Lei e no 
conjunto dos serviços oferecidos pela cidade, compe-
te à freguesia fornecer os serviços de proximidade aos 
cidadãos. Assim, o orçamento de funcionamento cobre 
as despesas correntes como, salários, aluguer de locais, 
a compra de bens e serviços, contratos de limpeza da 
neve, recolha de lixo e reciclagem, limpeza geral, fun-
cionamento das piscinas, bibliotecas, casas da cultura 
etc. Por sua vez, o orçamento de imobilização local, 
cobre os investimentos duráveis e é adoptado anual-
mente sendo repartido sobre três anos— daí o Plano de 
Imobilização Trienal— que reagrupa as despesas capi-
talizáveis. O valor total do orçamento de imobilizações 
é determinado pela cidade centro e Hélène Fotopoulos 
declarou, agradecida, que o Plateau é dos mais benefi-
ciados com o valor do envelope concedido por Montre-
al. Mais à frente, porém, no seu orçamento participativo 
— (actividade que reúne em assembleia pública os ci-
dadãos e recebe as sugestões destes sobre as prioridades 
a realizar com o orçamento das imobilizações, para a 
decisão final do Conselho da Freguesia, e a aprovação 
do Ministério dos Assuntos Municipais e das Regiões), 
— a “mairesse” declara que em função das necessida-
des de investimentos para garantir a qualidade dos ser-
viços aos cidadãos, o envelope de 4,7 milhões concedi-
do, é largamente insuficiente. No que respeita ao estado 
degradante das vias públicas, considera que devido ao 
fraco investimento nos últimos 7 anos, a situação não 
deixa de se complicar e que em 2010 será catastrófica, 
ficando a rede das artérias impraticável. Para recompor 
a situação, prevê a necessidade de investir 8,4 milhões 

por ano.
Vejamos agora esta comparação: em 2008 o programa 

de arranjo dos parques despendeu 1 milhão e 75 mil dó-
lares do tal envelope de 4,7 milhões. Pode então pergun-
tar-se para onde foi a diferença? E para 2009, no mesmo 
orçamento participativo, diz que devido às tais necessi-
dades imperiosas que excedem largamente o envelope 
orçamental disponível, os 4,7 M previstos no PTI2009, 
deverão ser consagrados às prioridades. Como compre-
ender, a título de exemplo, a despesa do Parque Saint-
Pierre Clavier para o qual foram orçamentados 365 mil 
dólares em 2008 e 400 mil em 2009, que ficará pronto 
em Setembro (natural, as eleições são em Novembro..) 
mas cujo custo final totalizará 1, 8 milhões ?!! Jogos 
de água, pedidos pelos cidadãos, inclusos. (Discurso 
da “mairesse na assembleia de 6 de Julho passado). No 
caso do Parque dos Açores, os açorianos foram consul-
tados sobre o tipo de arranjo e decoração a fazer? Então 
quem é que decidiu fazer uma “pedreira”? 
A enorme diferença dos custos verificados, deve-se a 

quê ou a quem? O pouco esclarecedor Orçamento de 
2009— que não indica receitas, apenas despesas— tem 
um aumento de 4,8% comparativamente a 2008. As 
principais razões deste aumento são: indexação da mão-
de-obra; indexação dos contratos; renovação dos con-
tratos; o aumento dos custos de bens e serviços e outros 
ajustamentos, no total de 3 milhões 854 mil dólares.
Ora, em vez do respeito da verba autorizada de 4,7 mi-

lhões, a freguesia despendeu este ano, segundo o seu 
próprio orçamento agora aprovado, 8 milhões 644 mil 
dólares. Quase o dobro do previsto. Será então devido à 
tal indexação e renovação de contratos que se verificam 
as enormes diferenças entre o previsto e o real?
O tal envelope dos míseros 2 mil dólares que um 

empreiteiro ofereceu para a execução do caderno-pro-
grama dos bancos do Saint-Laurent, é na verdade bem 
pequeno. Nesta matéria em que os custos das obras se 
cruzam muitas vezes com valores e interesses franca e 
até grosseiramente humanos, é sempre o cidadão quem 
fica a perder. E paga a factura após as eleições.
E quem acreditar que a “mairesse” se demitiu por ge-

nerosidade para com o seu colega presidente da STM, 
pode estar certo de encontrar o reino dos inocentes. Não 
se abandona um posto destes com todas as vantajosas 
componentes que o acompanham, sem razão forte. Tal 
como aconteceu com Zampino e outros antes. Como o 
disse um cidadão do Plateau em carta a um quotidia-
no: “Se o sentido da lealdade de ‘Mme’ Fotopoulos é 
apenas para com a administração Tremblay-Zampino, 
ela rompe com a fidelidade dos habitantes da sua ex-
freguesia. Não querendo afrontar o julgamento, natu-
ralmente severo destes últimos, prefere insultar a inte-
ligência dos eleitores da sua nova freguesia, esperando 
que estes lhe darão um cheque em branco. Quem ousa 
acreditar de que o partido do “maire” Tremblay dispõe 
ainda de uma onça de credibilidade depois das revela-
ções dos últimos tempos?”
Este modus vivendi dos políticos, que fomenta o de-

sinteresse do eleitorado, faz parte do antigo princípio 
que sob torcidas formas os regem e segundo os quais: 
“só posso ser julgado de acordo com a minha lei”.
No fundo, tudo depende da prática mais ou menos 

perfeita do ideal da “virtuosa benfeitoria”: se bem me 
servires, bem te protegerei; se bem me protegeres, bem 
te servirei.
Chega. É tempo de se meter ordem na aldeia.
Seja bem-vinda Louise Harel.

Raul Mesquita

Silva, Langelier
& Pereira inc.

Assurances Pierre G. Séguin inc.

Seguros e serviços fi nanceiros

46  ANOS
1963 - 2009

Tels.: 514.282.9976
514.288.5177

Fax: 514.848.0133
75, Napoléon, Montréal (QC) H2W 1K5
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da, massa sovada, arroz doce e o bolo lêvedo – que 
era tão bom – e, finalmente, vinho e sumos. Para as 
crianças, “pizza”, batatas fritas e “hot dogs”. 
Notamos aqui a falta de respeito dos músicos da 

Banda de Nossa Senhora dos Milagres, que na sua 
maioria, desertou a festa por falta de compreensão, 
devido à comida estar atrasada uma hora. Apesar de 
ser (bem) paga para actuar, a Banda fez a última ac-
tuação com apenas 10 membros, uma verdadeira ver-
gonha para a Banda… Espero que os seus directores 
estejam conscientes de que se tratava de um contrato, 
e que deviam respeitar os seus compromissos a 100%.  
No recinto festivo, as famosas malassadas estavam 
muito boas e o baile animado pelo grupo Rythmo, 
espalhava alegria no movimentado ambiente. Nova-
mente, a comunidade local soube manter o espírito 
da tradição e, ao mesmo tempo, contagiando todos 
aqueles e aquelas que lhe são estranhos. Assim se 
festejou o Divino.
Assim se foram lançando as sementes da devoção! 

Felicitamos os mordomos, a 
Comissão de Festas e toda a 
comunidade pelo brilhantis-
mo geral destes muito sabo-
rosos festejos.
Para finalizar, anunciamos 

os dois mordomos de 2010: 
Gaetano Montoro e Bran-
don Barreiro. Parabéns.

Sylvio Martins

CUlTUrA

II antologIa de poetas lusóFonos

lançada em leiria
A literatura portuguesa está mais enriquecida em 

virtude da publicação da mais recente antologia 
de poesia lusófona.
Sob o título de II Antologia de Poetas Lusófonos, 

esta obra apresenta nas suas quase 500 páginas, cerca 
de 140 poetas de 11 países, a saber: Angola, Brasil, 
Canadá, Estados Unidos, França, Índia, Inglaterra, 
Moçambique, Portugal, Suiça e Timor.
A comunidade portuguesa de Montreal (leia-se o 

Canadá) está representada com 5 poemas do livro 
“Peito Açoriano”. O respectivo lançamento, numa 
edição de Folheto Edições & Design, de Leiria, de-
correu recentemente no Mosteiro Santa Maria da Vi-
tória, Vila da Batalha, tendo o evento sido iniciado 
nas Capelas Imperfeitas do Mosteiro, com a actuação 
da Orquestra Filarmonia das Beiras. Com preâmbulo 
de Adélio Amaro, coordenador editorial, e introdu-
ção de Arménio Vasconcelos, Governador do Distrito 
Elista da Zona Centro do Elos Internacional da Co-
munidade Lusíada, este livro é um notável exemplo 
de mais um outro contributo literário para a universa-
lidade da língua portuguesa ou como afirma o próprio 
Adélio Amaro, “Mais um elo para a Lusofonia”.
De facto, esta antologia surge com os objectivos 

nobres de promover a Lusofonia e de promover os 
poetas que espalham as suas veias inspiradoras por 
todo o mundo, tal como o fizeram os grandes vultos 

da Lusofonia, com especial destaque para o Padre 
António Vieira, que além da língua conseguiu unir 
continentes. Honra-nos particularmente 
poemas que exaltam a nossa língua e 
os nossos valores, como neste exemplo 
“Língua Portuguesa”, de Sérgio M. Pan-
dolfo, do Brasil: “Língua que nascida de 
latino terço/ último rebento do românti-
co falar/, de Viriato, a Lusitânia, o chão 
bruto fecundaste/, e, semente prolífera, 
tenra árvore viraste”.
Quase toda a temática tratada nas pá-

ginas desta antologia, tem muito em 
comum com os seus autores, apesar da 
distância que os separa, o amor, a demo-
cracia, a liberdade, demais problemas 
que afectam a humanidade, as terras 
onde nasceram, etc. Entre todos eles, muitos são de 
inspiração popular.
Por isso, e tal como se refere Adélio Amaro, nem 

todas as poesias são, por outro lado, de “índole aca-
démica”. No entanto, acrescenta ter-se querido dar 
voz à poesia popular.
“Mas uma coisa é certa - adianta-: neste livro to-

das as poesias têm mensagem. Todas elas transmitem 
sentimentos. Todas elas cantam a mesma língua. E 
mais, todas elas nasceram  tão distantes umas das 

outras e conseguiram um elo de verdadeira união 
através da II Antologia de Poetas Lusófonos”.
Diz, por seu lado, o Governador Arménio Vascon-

celos, “Eis a II Antologia...Com o seu canto a ecoar 
por mais longínquos mares e montes...(...) o canto 

ecoa agora com redobrada qualidade 
e musicalidade a confirmar que vale 
a pena semear sentimentos e saborear 
fragrâncias tão raras e caras como o 
são as que emanam do nosso amado 
idioma que, acima de tudo, e ao redor 
de nós, nos enlaça e une”.
Ouçamos este belo exemplo de Pie-

dade Barbedo, portuguesa residente no 
Continente, em “Raças”:
“Que não se afoguem os laços/ nas 

longas ondas do mar/, tantas...e tantos 
os passos/ Unindo...peitos, em abraços/ 
Sabe melhor...misturar”.
E o do orgulho da nacionalidade: Por-

tugal de Lés a Lés, de Joaquim Augusto Mota, do 
concelho de Odemira: “Como é linda a Natureza/; 
Com toda a sua beleza/, Do Algarve até ao Minho/; 
És pequena mas tens riqueza/, Linda pátria portu-
guesa/, Portugal meu cantinho”.
Parabéns a todos os poetas, poetisas e 

à Folheto Edições & Design. E que não 
tarde a próxima antologia! 

António Vallacorba

império das crianças em Blainville
Blainville distinguiu-se no fim-de-semana transac-

to com a realização do Império das Crianças da 
Rainha Santa Isabel, encerrando o exuberante ciclo 
de festas no Quebeque.

Este império invoca o acontecimento inédito quan-
do a Rainha Isabel coroou um jovem pobre e ofereceu 
um banquete aos desprotegidos, com isso dando lugar 
a um movimento de devoção, solidariedade e partilha 
nunca antes visto em Portugal e que, levado para os 
Açores pelos povoadores, criou as sólidas raízes que 
conhecemos hoje. Este ano, foram quatro mordomos: 
François Barreiro, Messias Medeiros, António Mace-

do e Eduardo Silva. A linda rainha foi Vitória Mon-
teiro. Sexta-feira, foi uma grande festa, no domicílio 
de João e Graça Reis, aonde reside também um dos 
mordomos, François Barreiro e sua cônjuge Kimber-
ly Reis. Achei este dia, o melhor de todos os festejos. 

Um buffet extraordinário, boa mú-
sica com Sylvie Pimentel, Jorge 
Pimentel, António Horácio e Tony 
Melo, que fizeram um bom espec-
táculo, não esquecendo os amigos 
de Rabo de Peixe, que fizeram a 
sua dança tradicional, permitindo 
que esta linda noite fosse uma de 
confraternização entre amigos e 

familiares. Sábado o tempo pluvio-
so tornou o dia pouco agradável. O 
sarau foi abrilhantado pelo grupo 
Euro Beat. Por volta das onze ho-
ras da noite, foram servidos o cal-
do e a carne guisada.
Domingo foi o dia maior. O ra-

dioso sol deu as boas-vindas ao 
desfile do cortejo das coroas, que, 
este ano, saiu da casa de João Reis 
e Graça Aluntério. Foi um cortejo 
muito vistoso e, certamente, o mais 
longo que por aqui se tem realiza-

do – devido às renovações das es-
tradas, o trajecto foi de mais de 3.5 
quilómetros –, com representações 
de várias irmandades, colectivida-
des, Comissões de Festas e a exu-
berância juvenil. Foi acompanhado 
pela Banda de Nossa Senhora dos 
Milagres. De regresso ao recinto 
festivo, foi celebrada a eucaristia 

na Igreja Notre-Dame-de-l’Assomption. Eram cinco 
horas da tarde, quando no ginásio da escola, foi ser-
vida a sopa do Espírito Santo, cozido, carne guisa-
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Nas férias nós gostamos de fazer tudo quanto po-
dermos e aproveitar bem o tempo tão sonhado 

durante esta época do ano, porque elas passam tão 
rápido que quando nos acostumamos com a idéia, 
já é hora de voltarmos para casa. Mas, é um tempo 
maravilhoso no qual acontecem sempre coisas no-
vas e interessantes!
Há pessoas que falam das maravilhas que são as fé-

rias no campo, ou na montanha, com paisagens en-
cantadoras, e o cheiro das flores e do campos, o pôr 
do sol, o canto dos passarinhos, a comida gostosa ao 
ar livre, as horas de silêncio, a paz, a calma, e de 
como tudo isso repousa e descansa e faz bem à alma. 
Mas, é claro que as férias não se resumem a viagens 
e passeios a lugares espetaculares. Dormir um pou-
co mais, cuidar da saúde, visitar parentes e amigos, 
praticar desportos, fazer uma boa leitura, caminhar 
no parque ou simplesmente nas ruas da cidade... O 
importante é que no final toda gente volta para a “la-
buta” do dia-a dia, com paz na alma e as “baterias 
recarregadas”. Nesta edição nós queremos informar-
vos um pouco sobre alguns lugares a visitar. Espero 
que estas informações vos possam ajudar na sua via-
gem a Portugal.
BRAGA
Santuário do Bom Jesus do Monte: o Santuário 

de Bom Jesus do Monte é considerado um dos mais 
bonitos de Portugal. Este santuário, uma obra de Car-
los Amarante, evoca o amor a Deus e encontra-se 
rodeado de esplêndidos jardins. Para lá chegar tem 
duas opções: ou apanha o elevador ou sobe os extra-
ordinários 17 lanços de escadas, que divergem e con-
vergem ao lado de vasos, estátuas e fontes realmente 
impressionantes.

As capelas que ladeiam o pátio evocam os temas 
bíblicos da Assunção, da Aparição da Madalena e do 
Encontro de Emaús, separadas por fontes dedicadas 
aos quatro evangelistas: S. Marcos, S. Lucas, S. João 
e S. Mateus.
PORTO
Antiga Cadeia da Relação: a Antiga Cadeia da 

Relação situa-se no Campo Mártires da Pátria e foi 
reedificada em estilo clássico em 1765. Pelas celas 
desta cadeia passaram ilustres figuras portuguesas, 
tais como Camilo Castelo Branco que lá escreveu a 
sua conhecida obra “Amor de Perdição”.
Edifício do Instituto do Vinho do Porto: no edifí-

cio que serve de sede ao Instituto do Vinho do Porto, 
salientam-se as lápides de mármore evocativas de da-
tas e factos determinantes da história deste vinho, as 
imagens relacionadas com o vinho que decoram uma 
clarabóia, o Salão Nobre e a biblioteca.
Jardim de S. Lázaro: o Jardim de S. Lázaro é o 

jardim municipal mais antigo de toda a cidade do 

Porto. A ideia da sua criação surgiu em 1833, em 
consequência das necessidades de acabar com uma 
feira que ali se realizava e de construir a nascente do 
jardim. Sofrendo várias alterações ao longo do tem-
po, conseguiu conservar, contudo, aspectos que lhe 
são característicos. É o caso da fonte de mármore, 
em tempos pertencente ao convento de S. Domingos, 
o gradeamento e os quatro portões que o ladeiam, o 
coreto romântico e algumas das mais antigas árvores 
do Porto.
VIANA DO CASTELO
Termas do Peso (Melgaço): estas termas funcio-

nam como uma estância de cura, repouso e turismo. 
Para além das águas medicinais, que tratam obesi-
dade, diabetes e colesterol, entre outras doenças, as 
termas possuem dois hectares arborizados de parque, 
que englobam um campo de mini-golfe, um circuito 
de manutenção, um court de ténis, esplanada, barcos 
de recreio, balneários, health club, parque de campis-
mo e bungalows.

BRAGANÇA
Parque Natural de Montesinho: este parque cons-

titui uma das maiores áreas portuguesas protegidas, 
estendendo-se pelos concelhos de Bragança e Vi-
nhais, num total de 75.000 hectares. A grande diver-
sidade aos níveis da flora e da fauna, onde se destaca 
a existência de uma das mais importantes populações 
de lobo da Europa, é complementada por um rico pa-
trimónio sociocultural, onde a vida quotidiana ainda 
se baseia nas tradições.
Cidadela: este núcleo murado e acastelado foi edi-

ficado no século XII no lugar da Benquerença e foi 
propriedade dos frades beneditinos do Mosteiro do 
Castro de Avelãs. Esta fortaleza de raízes Afonsinas, 
reconstruída e reforçada por D. João I nos finais do 
século XIV, tem muito para mostrar, destacando-se 
a Torre de Menagem, a Torre da Princesa e também, 
dentro das muralhas, a Dómus Municipalis, a Igreja 
de Santa Maria e o Pelourinho.
CASTELO BRANCO
Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Covilhã): 

este monumento remonta aos séculos XV/XVI e 
apresenta-se como uma igreja do Gótico final, apesar 
de também apresentar influências Barrocas e Reviva-
listas. A fachada é rasgada por um portal tipicamente 
gótico e no interior salienta-se o coro-alto em canta-
ria e as capelas tumulares de meados do século XVI, 
que pertencem à família de Rodrigo de Castro.
Jardim do Paço Episcopal (Castelo Branco): o 

Jardim anexo ao antigo Paço Episcopal foi mandado 
construir em 1725 pelo Bispo da Guarda, D. João de 
Mendonça. É composto por diversos lagos, cascatas, 
estátuas, repuxos e escadarias, que se harmonizam 

com o trabalhado jardim num resultado verdadeira-
mente espectacular. Inundado com sítios de extrema 
beleza, destacam-se o Jardim Alagado ou o tanque 

floreado com curvas sinuosas e com um repuxo no 
centro, feito de cantaria e formado por três golfinhos 
entrelaçados. Na escadaria dos Reis vêem-se estátuas 
de todos os monarcas portugueses. Espalhadas pelos 
Jardins, encontram-se outras estátuas a representar os 
Novíssimos do Homem, as virtudes Cardiais, as Vir-
tudes Teologais, os Signos do Zodíaco, as cinco par-
tes do Mundo, as Estações do Ano, os Evangelistas, 
os Doutores da Igreja, os Apóstolos, entre outros.
GUARDA
Museu da Guarda (Guarda): o Museu da Guarda 

é um museu moderno, muito bem organizado, com-
posto por dois pisos.
No 1.º piso, encontra-se patente ao público o desen-

volvimento geográfico-histórico da região, passando 
pelas várias épocas de influência.
No 2.º piso, procede-se à mostra da vida económi-

ca, social e cultural da região da Guarda através de 
utensílios, trajes, artesanato, etc.. Ainda neste piso, 
pode contemplar a secção dedicada aos escultores e 
pintores do distrito.
VILA REAL
Ponte da Pedrinha (Boticas): a ponte medieval da 

Pedrinha é uma ponte românica de cinco arcos. Se-
gundo reza a lenda, quando os Mouros andavam a 
construir a ponte, só trabalhavam de noite, com medo 

que de dia fossem mortos. Foram fazendo a ponte, 
utilizando apenas pedras pequeninas e, quando es-
tavam quase a acabá-la, tiveram que fugir. Faltava 
apenas uma pedrinha para a sua conclusão, pelo que 
ficou Ponte da Pedrinha.
VISEU
Igreja Matriz de Vouzela (Vouzela): esta peque-

na igreja localiza-se num local agradável, na raiz 
do monte de Nossa Senhora do Castelo. É um do 
templos da Beira Alta que ainda mantém a estrutura 
arquitectónica medieval, apesar dos inúmeros acres-
centos feitos em épocas posteriores.

AVEIRO
Mosteiro de Arouca e o túmulo de Santa Mafalda 

(Arouca): arquitectura religiosa, classicista e barro-
ca. É um mosteiro cisterciense de estilo classicista 
romano com revestimentos barrocos (talha dourada), 
cuja abóbada da capela-mor se insere na tipologia 
nortenha. A ausência de quaisquer fórmulas constru-
tivas estruturais, em período barroco, particulariza 
o edifício. Os espaldares do cadeiral são em talha 
dourada, com 30 pinturas das cenas da vida de San-
ta Mafalda e de diversos santos (alguns deles cister-
cienses). As fachadas anexas comportam uma grande 
severidade e são ritmadas por janelões rectangulares 
gradeados.
Monte da Senhora da Mó (Arouca): situa-se a 8 

km da vila, a 711m de altitude. Possui uma excelente 
vista panorâmica sobre todo o vale de Arouca. Aqui 

alguns lugares a descobrir em portugal nas suas férias
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existe a Capela da Sra. da Mó e um recinto denomi-
nado Parque Augusto P. Magalhães.

Carreira dos Moinhos (Arouca): conjunto de 17 
moinhos de rodízio, dispostos em carreira, que de-
vem constituir um caso único no país. Localizado na 
freguesia de Alvarenga, este grupo é conhecido pela 
“carreira dos moinhos” e servido por água comum. 
Construídos em xisto e cobertos de ardósia, inserem-
se na arquitectura tradicional da região.
COIMBRA
Igreja Matriz de Cantanhede (Cantanhede): pro-

vavelmente fundada no tempo do Conde D. Sisnan-
do, no século X, as sucessivas reformas a que esteve 
sujeita resultaram, em meados do século XVI, nas 
dimensões e linhas arquitectónicas que hoje, sensi-
velmente, apresenta. Exteriormente a igreja é sóbria, 
destacando-se o portal barroco e a torre que se encon-
tra ligada ao corpo da igreja pelo lado norte. A porta 
principal do templo está ladeada por duas colunas 
assentes sobre bases almofadadas e encimadas por 
capitéis, sobre os quais assenta o entablamento. Inte-
riormente a Igreja apresenta três naves divididas por 
arcadas sustentadas por colunas da segunda metade 
do século XVI. Tem capela-mor, duas capelas colate-
rais (de Nossa Senhora e do Santíssimo Sacramento), 
e mais cinco no corpo da igreja: do lado do Evange-
lho, as capelas do Baptistério, de Nossa Senhora da 
Piedade e do Sagrado Coração de Jesus. Do lado da 
Epístola, as capelas de Santa Rita e de Nossa Senhora 
da Misericórdia.
LEIRIA
Fortaleza de Peniche (Peniche): a Fortaleza de Pe-

niche foi, em tempos, a sede de um importante com-
plexo militar e acabou de ser construída em 1645.
Com a desvalorização da sua localização estratégi-

ca, e depois de assistir e participar em muitas guerras, 
procedeu-se à sua desactivação enquanto instalação 
militar, passando a servir como local de refúgio, re-
sidência de internamento e prisão de austríacos, ale-
mães e até opositores políticos do Estado Novo.
No seu interior instalou-se o Museu de Peniche, que 

apresenta colecções representativas da etnografia lo-
cal e das actividades económicas desta região.
BEJA
Mesas do Castelinho (Almodôvar): o sítio arque-

ológico de Mesas do Castelinho localiza-se na her-
dade do Monte Novo do Castelinho, na Freguesia de 
Santa Clara-a-Nova. Trata-se de um amplo povoado 
fortificado com cerca de 3 hectares, culturalmente 
enquadrado na chamada II Idade do Ferro do sul de 

alguns lugares a descobrir em portugal nas suas férias
Portugal. Actualmente, pode afirmar-se que o local 
terá sido fundado por volta do século V ou IV AC, 
época a que remontam os mais antigos vestígios até 
à data recolhidos.
Castelo de Beja (Beja): quando se chega a Beja, 

desde logo, que se suba ao castelo e à sua Torre de 
Menagem, símbolo por excelência da cidade, de onde 
se alcança o imenso horizonte das planícies alenteja-
nas. Este castelo medieval possui a torre de menagem 
mais alta de Portugal.
ÉVORA
Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo): a Gruta 

do Escoural, localizada fora da cidade, constitui um 
importante local de interesse. Foi classificada mo-
numento nacional e é famosa pelas suas pinturas e 
numerosas gravuras rupestres. A Gruta do Escoural é 
o sítio mais ocidental da Europa com arte paleolítica 
e foi descoberta em 1963, no decurso de trabalhos 
numa pedreira de mármore.
PORTALEGRE
Villa Romana de Torre de Palma (Monforte): a 

Villa Romana de Torre de Palma situa-se a cerca de 5 
Km de Monforte, na herdade do mesmo nome.
Consiste numa Villa rústica, onde uma poderosa 

família romana se fixou, possivelmente, entre os sé-
culos II e IV. A Villa desenvolve-se sobre uma sua-
ve colina, junto de um pequeno riacho, em torno de 
um vasto pátio interior. As suas amplas e sumptuosas 
instalações dispunham-se por sua vez em torno de 
um pátio quadrangular com um alpendre assente em 
colunas que tinha um tanque ao meio e que era pavi-
mentado com diversos mosaicos.

Castelo (Nisa): este castelo foi fundado pelo rei D. 
Dinis e foi, em tempos, cercado por muralhas e torres 
que abrangiam a vila. Actualmente, do monumento 
original, mantiveram-se duas portas e parte da mu-
ralha.
SANTARÉM
Praça Barão da Batalha (Abrantes): este é um dos 

principais ex-libris da cidade de Abrantes e tem sido 
um local de passagem quase obrigatório para quem 
circula na cidade. Para além disso, a praça é muito 
procurada por reunir vários estabelecimentos comer-
ciais, ao lado da animação constante desenvolvida, 
aspectos que fazem dela um dos mais importantes 
pontos da cidade.
LISBOA

Praça do Comércio (Lisboa): de costas voltadas 
para o Rio Tejo, a praça outrora conhecida por Ter-
reiro do Paço da Ribeira, apresenta-se em quadrado, 
com um dos lados aberto a Este. Os outros três lados, 
formados por edifícios de arcadas, terminam junto ao 
rio. A Norte, situa-se o Arco da Rua Augusta, inspira-

do no Arco do Triunfo de Paris e no centro da praça 
ergue-se a estátua equestre de D. José I, rodeada de 
figuras que representam a vitória da reconstrução de 
Lisboa após o terramoto de 1755. É na Praça do Co-
mércio que se situa o café mais antigo de Lisboa, o 
Martinho da Arcada, do qual é indissociável a memó-
ria de Fernando Pessoa.
Parque das Nações – Jardins Garcia de Orta 

(Lisboa): nestes jardins encontram-se pequenos 
ecossistemas de regiões como Goa, África, Macau, 
Açores, Madeira, Cabo Verde e S. Tomé.
SETUBAL
Anta de S. Faústo (Alcácer do Sal): junto à estra-

da que segue para as Alcáçovas, é possível observar 
uma anta, denominada Anta de S. Faústo, dada a pro-
ximidade da antiga Ermida que tem este nome.
Trata-se do único exemplar conhecido neste Con-

celho que se mantém intacto e é formado por uma 
pequena câmara, com esteios e tampa, sem corredor.
FARO
Chalé Dr. J. Lúcio (Olhão): este chalé começou a 

ser construído pelo poeta, músico e pintor João Lúcio 
em 1916, que morreu em 1918 vítima de uma pneu-
monia. Para além das muitas particularidades deste 
monumento, destacam-se as quatro entradas, distri-

buídas pelos pontos cardeais. Assim, a entrada virada 
a Norte, em forma de peixe, simboliza o elemento 
marinho; a virada a Sul é em forma de guitarra; a 
entrada que dá para Este, em forma de violino, sim-
boliza o etéreo; e a virada para Oeste, em forma de 
serpente, representa a terra. Este edifício é composto 
por três pisos, sendo os dois primeiros para a Ecoteca 
e o último para o Museu.
AÇORES
O arquipélago dos Açores é composto por nove ilhas 

e situa-se no Norte do Oceano Atlântico. O arquipéla-
go encontra-se dividido em três grupos de ilhas bem 

demarcados: o grupo oriental, formado por São Mi-
guel, Santa Maria e as ilhas Formigas; o grupo central, 
formado pelas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge 
e Graciosa; e o grupo ocidental, formado pelas ilhas 
das Flores e do Corvo. Hoje em dia, o arquipélago 
dos Açores encontra-se organizado como uma região 
autónoma, com as mesmas condições jurídicas dos 
distritos de Portugal continental, mas com poderes au-
tónomos exercidos por uma assembleia eleita ao nível 
regional. 
MADEIRA
As opiniões sobre o destino a dar à Madeira têm mu-

dado desde a sua exploração em 1419. Nos primeiros 
dias da colonização, a falta de mão-de-obra foi resolvi-
da com a vinda de prisioneiros das prisões de Lisboa. 
No entanto, já há muito tempo que os visitantes en-
contravam nesta ilha uma população hospitaleira, um 
clima maravilhoso, um crescente número de hotéis e 
outras acomodações turísticas para todos os gostos e 
feitios.
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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

14 de Julho de 2009
1 euro = caD 1.618500

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 des Laurentides  450.669.7467
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

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou 
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano, 
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de ex-
periência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja 
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, efi cácia e ga-
rantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas, 
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos; 
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema, 
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo 
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo. 
Consulta todos os dias das 9 às 21 horas. Marcações: tele-
fone ao Mestre Aidara: 514-374-2395         falo Português.

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

Sr. Abedina
Payé 23 juin au 15 juillet 2009 (4x) - $100.00

Ele possui um dom extraordinário, hereditário, 
transmitido de pai a fi lho há várias gerações. 

Acabará com os seus problemas, qualquer que seja 
a natureza ou difi culdade. Amor, regresso da pessoa 
amada, protecção, má sorte, desenvoltura, espírito 

malevolente, vida profi ssional, impotência, etc.
Contacte-o que ele vos servirá com seriedade. 

Resultado em 3 dias, 100 % garantido.

Conhecido como o homem das situações difíceis

MR ABEDINA
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Pagamento depois de resultado. 514.265.6491                 Mt-Royal 

Mr. Souareba
Payé 23 juin au 15 juillet 2009 (4x) - $100.00

Dom de nascença incontestável, transmitido de geração em geração. 
Resolve os casos mais desesperados com sucesso. Trabalho sério, 
efi caz, rápido e discreto. Quaisquer que sejam os seus problemas: 
guardar ou regresso defi nitivo da pessoa amada, família, exames, 
desenvoltura, casamento, sorte nos jogos, ou qualquer outro trabalho 
que envenena a sua vida. Eu sou o homem com a solução a todos os 
seus problemas, até mesmo os mais desesperados. não hesite!!!
Resultado imediato, em 72 horas. Pague depois da satisfação do 
trabalho realizado. Garantido a 100%.

MR. SOUAREBA
Vidente Médium

Tem um problema? Tenho a solução!
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514.623.8111

CantInho da poesIa †

M E M O R A N D U M
1º ano de saudade

Maria Teresa Santos
Renovam profunda gratidão pelas 
presenças amigas na liturgia do 1o 
ano em sufrágio pela sua alma, que 
se realiza na quinta-feira 16 de Ju-
lho de 2009, pelas 18h30, na Igreja 
Santa Cruz.

Lembramo-nos de ti com muita afec-
ção… e sabemos que dos Céus, não 
te esqueces de nós. Obrigado por 
tudo.

De nós todos que te amamos, a tua 
família, amigos (as) e conhecimen-
tos, aqui no Québec, nos Açores e 
em Portugal.

M E M O R A N D U M
1º ano de saudade

Emanuel Botelho
faleceu em 31-07-2008faleceu em 31-07-2008

Pais, irmãos, restantes familiares 
e amigos recordam com profunda 
saudade o seu ente querido.

Participam que será celebrada missa 
pelo seu eterno descanso, no dia 31 
de Julho 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.

paRaBÉns

Durante esse aniversário as filhas Catherine e Deb-
bie Pacheco cantaram a Canção do Mar e uma lin-
díssima canção de Celine Dion.

José e Maria frazão Pacheco festejaram as Bodas 
de Prata no restaurante Tasca.

compreensão
Amo-te amor, com maior amor,

Pois se assim não fosse já teria morrido;
Até porque, vencer o que me ocorreu, não teria conseguido.

Se não fosse o teu amor e a tua compreensão,
Dando força, à minha alma e ao meu coração.

Querida tu és a lâmpada que ilumina a minha estrada;
Tu és o sol que aquece a minha vida,

Tu és enfim a mulher que nasceu, para me proteger!
E por mim ser protegida.

Por isso a Deus eu peço, e peço com muito fervor,
Para não deixar que esfrie e que sempre e sempre...

Fortaleça o nosso eterno amor.

 Porque um amor como o nosso é divino,
É divino apesar de recente,

 Graças a Deus, estamos vencendo obstáculos,
E conseguindo levá-lo em frente.

Vivaldo Terres 

†

José Roberto da Silveira
Faleceu em Montreal, no dia 9 de Julho 
de 2009, com 72 anos de idade, José 
Roberto da Silveira, natural de Ribeira 
Seca, São Jorge, Açores, esposo de 
Maria Alice Cardoso, natural da Vila das 
Lajes, Terceira, Açores.
Deixa na dor sua esposa; suas filhas 
Teresa e Lúcia (José Salvador); seus 
netos (as) Mike, Jessica, Melanie e 
Sandy; seus irmãos (ãs), cunhados 
(as), sobrinhos (as), assim como outros 
familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres estiveram a cargo 
de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514.277.7778   www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu sábado, dia 11 de Julho de 2009, após missa de 
corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério St-
Elzéar.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o

dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, 15 de Julho de 
2009, às 18h30, na Igreja Santa Cruz.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e 
Bem-Hajam.

Maria Lopes Medeiros
1930 – 2009

Faleceu em Montreal, no dia 13 de 
Julho de 2009, com 79 anos de idade, 
Maria Lopes, natural de Rabo de Peixe, 
São Miguel, Açores, viúva de José de 
Medeiros. 

Deixa na dor seus filhos e filhas Filomena 
(falecido António), José (Filomena), João 
(Maria), Lúcia (Jorge), Anna (George); 
seus netos e bisnetos, assim como 
outros familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514.277.7778   www.memoria.ca
Pedro Alves

O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 15 de Julho de 2009, às 10 horas, 
na Igreja Santa Cruz. Irá a sepultar, em cripta, no Cemitério Notre-
Dame-des-Neiges.
 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-
Hajam.
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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 31 de Agosto 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 

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

COLABORE COM O 
nOSSO JORnAL

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

Senhora para limpeza com experi-
ência. Ter carro. 2ª à 5ª-feira. 

450-435-2537

PUBLiCADO TODAS AS
qUARTAS-fEiRAS

LEiA E DiVULGE

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

aRReNDa-Se

Cozinheiro(a) à noite, para o jantar, 
de 2ª a 6ª. 

Andrea 514-781-1070

Lava-pratos, empregados e aju-
dantes de mesa, cozinheiros. Com 
experiência. 
514-861-3166 ou 514-836-3066

Casal residente para limpeza, na 
baixa da cidade. Apartamento 
fornecido + salário. Tempo inteiro. 
Para ele: mantimento e repara-
ções gerais. Para ela: limpeza. 

Enviar CV por 
fax: 514-848-9580

Pessoa responsável, para cuidar 
de pessoa idosa autónoma – co-
zinhar, limpeza, lavar roupa,… 
Tempo inteiro. Falar Português e 
Francês. 

514-726-4828

eNcoNTRoS

Teclado (keyboard) português 
de Portugal à venda. Escreva 
português com os acentos sem 
problema. 514-299-2966

Ajudante cozinheiro para churras-
queira portuguesa. Também pro-
curamos empregada de balcão. 

Contactar José Lúcio
514-903-1228

Procuramos serralheiro 
soldador. Para informações 

514-582-8705

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

Rapaz brasileiro, 29 anos, procura 
pessoa séria, para casar. 

514-621-0229

Restaurante churrasco
(sur Duluth)

Grelhados e Tapas
chefe Silva

abrirá brevemente no plateau Mt-
Royal. especialidades em grelhados 

à portuguesa e petiscos (tapas).
Será um “concept apportez votre 

vin” e o maior dentro da comunidade. 
procuro um ou dois sócios com 

experiência no ramo. 
investimento mínimo e grandes 

oportunidades.
contactar Silva
514-476-1338

ReSiDÊNcia
Residência para pessoas refor-
madas autónomas ou semi-autó-
nomas. Falamos Francês, Inglês 
e Português. Vários serviços in-
cluídos. Situada em Dorval, a 15 
minutos do centro da cidade. 

Contactar a senhora Ventura
514-683-2574

Em Chomedey, arrenda-se 4½ 
num subsolo, próximo da Igreja 
portuguesa. Casal ou pessoa de 
idade preferidos. 

Contactar nathalie
450-665-2332
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anedotas

CrÓNICAS

sudoKu

palavRas CRuzadas

portugal: pedido de divórcio em
que o casal não resida em portugal
Qual a lei que se aplica?
No caso de divórcio aplica-se a lei nacional comum 

dos cônjuges. Caso o casal não tenha a mesma nacio-
nalidade aplica-se a lei da sua residência comum ha-
bitual, e, na falta desta, a lei do país com o qual a vida 
familiar esteja mais estritamente ligada. Na ausência 
de convenção internacional em contrário, é em face 
dessa lei que devem ser verificados os pressupostos 
para o divórcio. Nestas circunstâncias os requerentes 
devem juntar certidão da legislação em vigor no seu 
país, que permita o divórcio por mútuo consentimen-
to e as condições do mesmo.
É necessário ser residente em Portugal?
A lei aplica-se a todos os portugueses, sem excep-

ção, quer residam em Portugal ou nas Comunidades 
Portuguesas, dentro e fora da União Europeia. 
Divórcio por mútuo consentimento
De acordo com o novo regime jurídico ( Lei 61/2008 

de 31 de Outubro) deixou de existir o divorcio litigio-
so, passando a vigorar o divórcio sem consentimen-
to,  (art.º 1779.º do C. Civil) mantendo-se porém o 
divórcio por mútuo  consentimento ( art.º 1775.º). O 
divórcio por mútuo consentimento visa por termo á 
vida comum dos cônjuges, ou seja a dissolução do 
casamento.

Quem pode requerer?
Quaisquer cidadãos que tenham casado segundo a 

lei portuguesa, sejam portugueses ou estrangeiros.
Após a celebração do casamento, pode ser requeri-

do e subscrito por ambos os cônjuges, em qualquer 
momento, desde que haja comum acordo. 
Pode também ser requerido por procuradores de-

signados pelos cônjuges, por exemplo advogados a 
quem os cônjuges terão necessariamente de conferir 
poderes específicos para o acto. 
Onde deve ser requerido.
Na Conservatória do Registo Civil (C.R.C.) da re-

sidência dos cônjuges ou outra (existem actualmente 
325 C.R.C.) por ambos escolhida e expressamente 

designada.
Quando pode ser requerido?
Não está dependente do decurso de qualquer prazo, 

podendo sê-lo a todo o tempo desde que obviamente 
ambos os cônjuges estejam de acordo.
Quais os documentos necessários?
1. Requerimento escrito e assinado por ambos os 

cônjuges dirigido ao Conservador do Registo Civil;  
2. Certidão da sentença judicial que tiver regulado 

o exercício das responsabilidades parentais, ou acor-
do sobre o exercício das responsabilidades parentais 
quando existam filhos menores e não tenha previa-
mente havido regulação judicial; 3. Acordo sobre o 
destino da casa de morada de família; 4. Certidão da 
escritura da convenção antenupcial, caso tenha sido 
celebrada; 5. relação especificada dos bens comuns 
com indicação dos respectivos valores;
Quanto tempo demora?
No caso de não haver filhos menores, após o rece-

bimento do requerimento,  o Conservador do Registo 
Civil convoca os cônjuges para uma conferência (art.º 
1776.º do C.Civil)  em que verifica o preenchimento 
dos pressupostos legais, e homologa o divórcio. No 
caso de haver filhos menores o processo é enviado ao 
Ministério Público (MP) para que este se pronuncie 
sobre o acordo do exercício das responsabilidades pa-
rentais no prazo de 30 dias. 
Se o M.P. considerar que o acordo acautela os inte-

resses do(s) menores (s) o Conservador marca a con-
ferência e homologa o divórcio.
Quanto custa?
1. pelo processo de divórcio por mútuo consentimen-

to € 250,00
2. por cada acordo que acompanha o 

requerimento de divórcio € 5,00
3. por cada certidão de registo €15,00

Antonio A. Archer Leite,
advogado

BoCa do InFeRno

150 anos de prisão? Só?

“O sistema de justiça americano, tantas ve-
zes apontado como exemplo, acaba por não 
ser muito diferente do nosso: Madoff foi 
condenado a 150 anos; em Portugal, o jul-
gamento duraria 150 anos. As semelhanças 
são óbvias”

A condenação de Ber-
nard Madoff a 150 

anos de prisão não pode 
deixar de indignar todos 
os que possuem o mais pe-
queno sentido de justiça: 
Madoff é o responsável 
pela maior fraude financei-
ra de sempre e nem assim 
apanhou prisão perpétua. 
Como é evidente, é impro-
vável que Madoff cumpra a 
pena e, aos 221 anos, saia 
da prisão ainda a tempo de 
gozar a vida durante um 
quarto de hora - mas tam-

bém não era provável que 
enganasse toda a gente 
durante 20 anos. Uma 
coisa é estar preso para 
sempre; outra é poder 
sair ao fim de 150 anos. 
É uma hipótese remota, 
mas é uma hipótese. So-
bretudo se alguém lhe fizer aos anos de prisão o mes-
mo que ele fez às contas bancárias dos clientes: ao 
princípio parecem números muito elevados, mas em 
pouco tempo estão reduzidos a nada. Além do mais, 
todos sabemos como funciona o sistema: estas pes-
soas que têm dinheiro para pagar a bons advogados 
levam 150 anos mas depois, ao fim de 75, já estão cá 
fora por bom comportamento. 
A pena leve de Bernard Madoff tem uma explica-

ção: o julgamento foi feito com um descuido ina-
ceitável. Em seis meses, Madoff foi preso, acusado 

e julgado. Recordo que se trata da maior fraude de 
sempre, que durou duas décadas. Ainda assim, foi 
julgada em meio ano. Oliveira e Costa está preso há 
sete meses. O caso Casa Pia começou a ser julgado 
em Novembro de 2004. Seis meses não chegam nem 
para fazer as bainhas às togas de todos os magistra-
dos envolvidos. 
Pela minha parte, registo com surpresa que o siste-

ma de justiça americano, tantas vezes apontado como 
exemplo, acaba por não ser muito diferente do nosso: 
Madoff foi condenado a 150 anos; em Portugal, o jul-
gamento duraria 150 anos. As semelhanças são óbvias. 
Como sabe qualquer leitor de Kafka, certos processos 
conseguem ser tão penosos como uma sentença. No 
entanto, como sabe qualquer residente em Portugal, a 
generalidade dos processos portugueses imita a histó-

ria de Kafka a contrario: 
em lugar de um inocen-
te que é submetido a um 
processo longo, absurdo 
e excruciante, temos um 
culpado que é submetido 
a um processo longo, ab-
surdo e prazenteiro. Josef 

K. anda de tribunal em tribunal, em Praga, até perce-
ber que o seu processo se arrastará indefinidamente; 
João Vale e A. anda de casa de luxo em casa de luxo, 
em Londres, porque já percebeu que o seu processo 
se arrastará indefinidamente. São his-
tórias muito semelhantes, igualmente 
absurdas, mas a natureza do processo 
é ligeiramente diferente. Os processos, 
em Portugal, só são excruciantes para 
os queixosos.

Ricardo Araújo Pereira

hORiZOnTAiS:
1. Acto de adejar. Ponto fundamental de doutrina. 2. Pai (infant.). Lis-
trar à semelhança da pele da zebra. 3. Naquele lugar. Portanto. Lantâ-
nio (s.q.). 4. Rei indígena de África. O m. q. telim 5. Doçura (fig.). Red. 
de maior. Contr. dos pron. me e a. 6. Alúmen ordinário. Que é próprio 
dela. 7. Anno Domini (abrev.). Bolo de farinha de arroz e azeite de 
coco, usado na Ásia. Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Co-
lectivas. 8. Comer a ceia. Lacão (prov.). 9. Terceira vogal (pl.). Subs-
tância gorda, de composição análoga à do éter e à do álcool. Insignifi-
cância (fig.). 10. Somente. Pessoa estúpida (pop.). 11. Mortal. Irmã.

VERTiCAiS:
1. Pequeno mamífero desdentado da ordem dos tatus. Próprio da 
raça. 2. Contr. da prep. de com o adv. além. Tira o vestuário. 3. Epí-
geo. Extraterrestre (abrev.). 4. Imediatamente. Preparação farmacêu-
tica contra o reumatismo articular. 5. Plural (abrev.). Empresa Pública 
(sigla). Um certo. 6. Objectiva de máquina fotográfica ou de câmara 
de filmar. Fileiras. 7. Alienei. Aqueles. Outra coisa (ant.). 8. Entupir. 
Contr. da prep. em com o art. def. o. 9. Grosa (abrev.). Contrair. 10. 
Molhelha (prov.). Vara de apanhar fruta. 11. Cercar com fios de arame. 
Cheiro agradável.

À porta do céu, um tipo furioso protestava perante o S. Pedro.
- Meu bom santo, o que fiz eu para estar aqui? Tenho 35 anos, estou 
em plena forma física, não bebo, não fumo, faço uma vida de acordo 
com as regras dos bons costumes, e agora estou aqui! Certamente 
houve um engano! 
O S. Pedro responde: 
- Bom, não é usual nós cometermos erros, mas enfim, vou verificar! 
Como te chamas? 
- Vicente, João Diogo. 
- Sim... 
Profissão? 
- Mecânico! 
- Ok, cá está a tua ficha. João Diogo Vicente, Mecânico! Você morreu 
de velhice!!!!! 
- De velhice ?????!!!!!! Mas não é possível, eu tenho somente 35 
anos... - Isso eu não sei, mas fazendo as contas a todas as horas de 
mão-de-obra que facturaste aos clientes, isso perfaz 123 anos!!!!

Na 4ª classe existem três meninas: uma loira, outra morena e uma 
ruiva. 
P: Qual é que tem as maminhas maiores?
R: A loira. Já tem 20 anos.

Querido, o que é que você prefere? Uma mulher bonita ou uma mu-
lher inteligente?
- Nem uma, nem outra. Você sabe que eu só gosto de você.

A mulher comenta com o marido:
- Querido, hoje o relógio caiu da parede da sala e por pouco não
bateu na cabeça da minha mãe...
- Maldito relógio. Sempre atrasado...

Um alentejano sequestra o filho de um ricaço e envia-lhe uma caixa 
e uma carta. Na caixa havia uma orelha. A carta dizia: “Esta orelha é 
minha. A próxima será do vosso filho”.
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O “TOP 10” das comunidades lusófonas
norte-americanas compilado por LUSOBEAT.COM

BRUnO SiLVA
ÉS TUDO QUE É AMOR
MAURiCiO MORAiS
FICA COMIGO, NãO DIGAS ADEUS
ERATOXiCA
NADA MAIS
hyPnOTiq
MeMOrieS
JORGE fERREiRA
A LIXA
ELyZiUM
O ROSTO DELA
yOUnG fiRE
OJOS DEL AMOR
TOny BORGES
PEDINDO SOCORRO
MARC DEnniS
MEU GRANDE AMOR VOLTOU
nÉLiA
SHOW ME WHAT YOU GOT

ReCeIta da semana

mUlHer ACTIVA

soluções
SOLUçÃO CRUZADAS:

especial o momento em que nos apaixonamos.”
Mas nem sempre o escolhido é um príncipe encan-

tado. Por que é que tantas mulheres se apaixonam 
pelo mau da fita, por alguém que não as trata como 
elas merecem? “Teria de responder muito seriamente 
o seguinte: há mulheres que não estão preparadas 
para serem bem tratadas”, responde Liz. “Quando 
vêem um mau rapaz sentem um surto de adrenalina, 
sentem que ali está alguém que vai tratá-las como 
elas acham que merecem ser tratadas. Mas à medida 
que envelhecemos, tornamo-nos mais sábias e perce-
bemos que a bondade pode ser ainda mais sexy.”
Não espere por quem não vale a pena
Os homens podem esperar para ter filhos, as mulhe-

res não, e isso é outro foco de drama. “As mulheres 
têm de ser honestas com elas próprias sobre aquilo 

que realmente querem”, aconselha Liz. “E não fica-
rem penduradas à espera de alguém que nunca lhes 
vai dar o que elas querem. Se ele gosta mesmo de 
si, não vai andar a engonhar à espera que apareça 
alguém melhor... Há muitos homens que querem uma 
família. E há outros que merecem ser abandonados 
mais vezes por mulheres que já perceberem que são 
demasiado boas para ficarem à espera.” 
E para terminar, uma pergunta antiquada: uma mu-

lher deve caçar ou esperar para ser caçada? “Há um 
equilíbrio entre caçar um homem e trancar-se em 
casa. Penso que se pode sair, ir a festas, estar com 
as amigas, falar com os homens e namorar, namorar, 
namorar. Mas não é preciso ir ao ponto de lhe pedir 
o telemóvel se vir que ele não está entusiasmado. Ou 
pensar num plano para dar de caras com ele outra 
vez. Ele é que deve fazer isso!”

Catarina Fonseca

ele está mesmo interessado em si?

peRCeBa os sInaIs de InteResse
É mau sinal se ele...
... leva imeeeeenso tempo a ligar-lhe, dias e dias. Isto 
é uma das tácticas mais antigas para manter a coisa 
em banho-maria, para não se comprometer demasiado 
e nunca a fazer sentir como uma prioridade, mas mantê-
la engatada;
... só se quer encontrar consigo com mais gente ou só 
lhe aparece à noite; 
... quer manter a coisa demasiado vaga e nem sequer 
diz que é a sua namorada. Alguém que a ame de ver-
dade vai querer ter a certeza de que você não anda com 
mais ninguém.
É bom sinal quando... 
... não tem de falar dele incessantemente às suas ami-
gas;
... ele não a faz sentir insegura;
... não lhe manda mensagens contraditórias;
... não fica obcecada com a relação porque ela corre 
bem. Sabe o que ele sente, ele é confiável e afectuoso. 
Fim. Não há drama. Toda a mulher sabe aquilo de que 
eu estou a falar. Sabemos quando a nossa amiga tem 
uma relação séria: de repente, não há nada a dizer so-
bre isso. Ela está simplesmente feliz. E já não passa 
tanto tempo connosco. 

Continua a arranjar mil e uma desculpas para 
o facto de ele não lhe telefonar, não aparecer, 

não se declarar? Se calhar, a resposta é simples: 
ele não está interessado em si! Foi a pensar em to-
das as mulheres ‘encalhadas’ em relações que não 
lhes trazem nada que dois dos guionistas da série 
‘O Sexo e a Cidade’, Greg Behrend e Liz Tucillo, 
escreveram o livro ‘Ele não está assim tão interes-
sado’ (Editorial Presença). 
Mas para tirar dúvidas, falámos em directo com Liz, 

que se tornou uma especialista em relacionamentos 
depois de ouvir as centenas de histórias verdadeiras 
que lhe passavam pelas mãos todos os dias.
A primeira pergunta era óbvia: por que é que é tão 

difícil para nós aceitar que um homem não é a pessoa 
certa e partir para outra? “Acho que tem a ver com a 

nossa dificuldade em aceitar a rejeição. É uma ideia 
tão dolorosa que precisamos de lhe escapar o mais 
rapidamente possível, inventando desculpas parvas e 
razões para justificar o facto de ele se afastar ou não 
nos tratar bem. Também costumamos pensar que se 
formos suficientemente espertas e tivermos um bom 
plano, vamos conseguir fazer com que ele mude de 
ideias. E depois, temos medo da solidão, ou pensa-
mos que já não há ninguém por quem seja possível 
apaixonarmo-nos loucamente outra vez.”
Liz afirma no livro que “Se um homem quiser en-

contrá-la, vai fazer por isso.” E reforça um facto 
muito simples: se um homem simpatiza connosco, 
vai querer voltar a ver-nos.
Quando o telefone não toca
A ideia que temos é que, hoje em dia, é mais fácil 

um homem encontrar uma mulher do que uma mu-
lher encontrar um homem, ou pelo menos um homem 
que valha a pena. A guionista confirma: “os homens 
têm a vida muito mais facilitada, há mais mulheres e 
mulheres com mais valor. Uma coisa que me espanta, 
em todas as conferências e sessões de autógrafos que 
dou, é a quantidade de mulheres lindas, inteligentes 
e adoráveis que estão sozinhas.”
A maioria das mulheres queixa-se da dificuldade 

que é encontrar alguém que nos ligue no dia a seguir 
a conhecer-nos. “Se eles telefonam em, suponhamos, 
três dias, talvez estejam a fazer-se caros, porque foi 
isso que foram ensinados a fazer, não querem pare-
cer demasiado esfomeados”, explica Liz. 
“Não me parece um problema de auto-estima, pa-

rece-me mais ligado ao orgulho de não abrir logo o 
jogo ao princípio. Por outro lado, se se refere a um 
homem que já é seu namorado mas que não pare-
ce suficientemente entusiasmado nem comprometido 
com a relação, aí já é diferente. Aí, penso que ele de 
facto não está assim tão interessado em si! E isso 
não quer dizer que você não mereça, mas porque no 
mundo dos solteiros e dos encontros e dos namoros, 
a maior parte das pessoas que vai encontrar não a 
vão entusiasmar por aí além. Isso é que torna tão 

Ingredientes:
Amêijoas: 1 kg
Azeite a gosto
Alhos: 5 dentes
Cebolas: 2
Vinho branco: 1 copo
Sal, pimenta e salsa a gosto
Limão: 1, o sumo 
Preparação:
Num tacho espaçoso deixa-se alourar, em lume 
brando, um pouco de azeite com alhos pisados. 
Junta-se as cebolas picadas. Quando a cebola fi-
car translúcida junta-se pedacinhos de chouriço de 
carne e tempera-se com sal e pimenta. Aos poucos, 
adiciona-se vinho branco. Fica a refogar algum 
tempo até o chouriço se apresentar cozido. Quan-
do tal acontecer, junta-se as amêijoas (Depois de 
estarem de molho em sal e escorridas). Fica a cozi-
nhar até as amêijoas abrirem. A caçarola vai sendo 
agitada. Dispõe-se numa travessa larga, rega-se 
com sumo de limão e polvilha-se com salsa.

Dificuldade: 
Preço:
Tempo: 15 minutos
Origem: Portugal
Pessoas: 4

amêijoas à portuguesa

hORiZOnTAiS: 1. Adejo, Dogma. 2. Papá, 
Zebrar. 3. Ali, Pois, La. 4. Régulo, Tlim. 5. 
Mel, Mor, Ma. 6. Ume, Sua. 7. AD, Apa, 
IRC. 8. Cear, Larcão. 9. Is, Etal, Til. 10. 
Apenas, Nabo. 11. Letal, Soror. 
VERTiCAiS: 1. Apar, Racial. 2. Dalém, 
Despe. 3. Epigeu, Et. 4. Já, Ulmarena. 5. 
Pl, EP, Tal. 6. Zoom, Alas. 7. Dei, Os, Al. 8. 
Obstruir, No. 9. Gr, Arctar. 10. Malim, Cãi-
bo. 11. Aramar, Olor.
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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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as 100 maIs BonItas do mundo

paula Santos
Paula Santos interpretou a 

personagem de Carolina 
Calisto na 5ª série dos Moran-
gos com Açucar. Foi durante 
o Verão a nadadora-salvadora 
mais sexy da televisão. Pau-
la Santos já tinha aparecido 
anteriormente nas nossas te-
levisões através de anúncios 
publicitários para o Mille-
nium, Intermaché, Continente 
e Actívia. A jovem actriz na secção fotográfica para a 
revista FHM de Outubro […]

Salma Hayek
É filha do político e 

homem de negócios 
de origem libanesa Sami 
Hayek e da cantora de 
ópera de origem espanho-
la Diana Jiménez. Estu-
dou quando pequena na 
Luisiana, Estados Unidos. 
De volta ao México estu-
dou Relações Internacio-
nais, mas deixou os seus 
estudos universitários 
para investir na carreira 
de actriz. 
O seu primeiro traba-

lho foi na obra Aladim e 
a lâmpada maravilhosa, 
e o seu primeiro contra-

to numa telenovela, “Un Nuevo Amanecer na rede 
Televisa”. A sua grande beleza garantiu-lhe o papel 
principal na telenovela Teresa.

comissão europeia quer
criar nova lei do download
Viviane Reding, comissária europeia das Te-

lecomunicações, definiu como prioridade re-
formular as leis que regulam o donwload ilegal na 
UE.
De acordo com a Reuters, Reding está decidida a 

encontrar uma solução legal que permita remunerar 
os interesses dos produtores conteúdos com a liber-
dade de navegação e download dos internautas.
A comissária lembrou hoje, em Bruxelas, que as ac-

tuais leis não têm contribuído para a criação de um 
ponto de equilíbrio entre quem fornece e quem copia 
conteúdos: “O crescimento da pirataria na Internet 
representa um voto de desconfiança nos modelos de 
negócio e nas soluções legais existentes”. 

Mortal Kombat tem novo filme
Uma nova adaptação de Mortal Kombat ao gran-

de ecrã está a caminho, segundo um dos actores 
presentes no filme. As filmagens deverão começar, 
em princípio, em Setembro.

Chris Casamassa, que já tinha entrado no primeiro 
filme da série, disse ao San Gabriel Valley Tribune 
que irá desempenhar o papel do ninja Scorpion no 
próximo filme da série. Chris “Mink” Morrison de-
verá ser o realizador.
Segundo o site The Internet Movie Database, o 

guião está escrito e a equipa está, no momento, na 
fase do casting. 
O site aponta também Christopher Lambert como o 

actor a desempenhar o papel de Lord Rayden, embo-
ra ainda seja, por enquanto, um rumor.
Depois do fracasso de Mortal Kombat: Annihila-

tion, na opinião generalizada, muitos fãs temem que 
este novo filme vá pelo mesmo caminho. Esperemos 
que “Mink” saiba o que está a fazer.

Windows 7 vai ser bem 
aceite nas empresas
Segundo as previsões da IDC, 50% de todas as em-

presas que comprarem um computador em 2010 
vão escolher o Windows 7. O estudo da IDC prevê que 
sejam vendidas 58 milhões de cópias do novo sistema 
operativo da Microsoft em 2010. O Windows Vista vai 
diminuir a sua presença para 15% de todas as cópias 
vendidas. O Windows XP vai ter 35% deste bolo, com 
41 milhões de unidades, noticia o PC Advisor. Em 
2011, a IDC prevê que Windows 7 esteja em 75% das 
máquinas, e Vista em apenas 0,5%. O Windows 7 deve 
começar a ser vendido no final de Outubro.

Blue Dragon pode ser último
anime de akira Toriyama 
No mês de Abril de 2009, começou na TV Tokyo o 

mais novo anime do aclamado autor de 
Dragon Ball, Akira Toriyama. 
Mas a estréia de uma das mais aguarda-

das séries do ano no Japão veio com uma 
notícia que pode entristecer os adeptos 
de animação nipónica: pode ser que não 
haja nenhuma outra animação futura do 
autor.
No último evento Tokyo Anime Fair, 

ocorrido em março, Toriyama declarou: 
“Este deve ser meu último anime. Estou 
um pouco preocupado, sinto uma gran-

de pressão sobre este trabalho ao mesmo tempo que 
uma sensação de realização, de que ele 
vale muito a pena. Blue Dragon será 
uma obra-prima, não somente porque 
estou me empenhando muito nele, mas 
porque a equipe não espera nada menos 
que isso”.
O “anime”, que começou a ser publica-

do em mangá no ano passado, se baseia 
num jogo desenvolvido para o XBox360. 
E que já chegou na nossa televisão YTV 
no Canadá em inglês e há 52 episódios.

Mapas do Google
revelam localização
A Google anunciou a disponibilização da funcio-

nalidade “A Minha Localização” quando o ser-
viço global de mapas da empresa, Google Maps, é 
acedido a partir de um computador.
“Para activar esta funcionalidade, os utilizadores 

têm de clicar no botão que surge no topo superior 
esquerdo, entre o controlo de zoom e panorâmico do 
mapa. Até ao momento, esta funcionalidade estava 
apenas disponível no Google Maps for mobile”, refe-
re a empresa, em comunicado. 
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“SERiA BOM MARCAR
nA MOLDáViA”, DiZ
PAULO SÉRGiO
O treinador do Paços de 
Ferreira, Paulo Sérgio, dis-
se que “seria bom marcar” 
na Moldávia, na estreia da 
equipa na Liga Europa de 
futebol e garantiu estar do-
cumentado sobre o Zimbru 
Chisinau, adversário na se-
gunda pré-eliminatória.

LUíS fABiAnO PERTO 
DO MiLAn
O treinador do Milan, Leo-
nardo, disse em conferência 
de imprensa que Luís Fa-
biano está próximo de ser 
reforço.

iBRAhiMOViC ABRE 
nOVA inCóGniTA
Zlatan Ibrahimovic abriu 
nova incógnita sobre o seu 
futuro ao afirmar que vai 
ver, “um dia de cada vez”, o 
que acontece no mercado. 
O sueco comentava uma 
possível oferta do Chelsea.

MAn UTD qUER VALEnCiA 
PARA SUBSTiTUiR ROnALDO
O presidente do Wigan, Dave 
Whelan, revelou à Sky Sports 
que o Manchester United co-
locou dinheiro sobre a mesa 
para contratar Antonio Va-
lencia, possível substituto de 
Cristiano ronaldo.

B. MUniqUE qUER
BOSinGWA 
“Estamos interessado em 
Bosingwa, isso é verdade”, 
reconhece Uli Hoeness, di-
rector-geral do clube alemão.

BReves

DeSPOrTO

01:00  ZIG ZAG    
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERãO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:00  VERãO TOTAL    
12:30  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009 
           Portugal vs Angola 
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  EM REPORTAGEM    
16:30  CONTRA INFORMAÇãO     
17:00  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009 
           Brasil vs S. Tomé 
17:30  DESTINOS.PT    
18:15  O PREÇO CERTO    
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  ARGENTINA CONTACTO    
22:15  TELERURAL     
22:45  A GUERRA    
00:00  CONTRA INFORMAÇãO(R/)      
00:30  EM REPORTAGEM(R/)     

01:00  ZIG ZAG    
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:00  VERãO TOTAL    
12:15  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009  
15:30  TELEJORNAL    
16:15  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009  
18:00  GRANDE ENTREVISTA    
18:30  TELERURAL(R/)      
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE 
            AUSTRÁLIA CONTACTO    
22:15  LIBERDADE 21     
23:15  IR É O MELHOR REMÉDIO  
23:30  CORREDOR DO PODER
00:30  GRANDE ENTREVISTA

             qUARTA-fEiRA                           qUinTA-fEiRA                                SEXTA-fEiRA                                   SáBADO                                       DOMinGO                                SEGUnDA-fEiRA                             TERçA-fEiRA

01:00  ZIG ZAG    
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERãO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:15  ZIG ZAG    
09:45  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:45  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009
12:15  FILHOS DA NAÇãO(R/)   
12:45  O PREÇO CERTO    
13:30  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009
15:00  TELEJORNAL    
16:00  ANTES PELO CONTRÁRIO    
16:15  GRANDE REPORTAGEM-SIC  
16:45  A ALMA E A GENTE      
17:15  CORREDOR DO PODER    
18:15  Programa a designar  
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE
            VeNeZUeLA CONTACTO    
22:15  OS CONTEMPORÂNEOS     
23:00  FILHOS DA NAÇãO(R/)   
23:30  Programa a designar  
00:30  A ALMA E A GENTE (R/) 

01:00  ÁFRICA 7 DIAS  
01:30  BIOSFERA  
02:15  INICIATIVA    
03:15  ZIG ZAG    
04:00  PAI À FORÇA(R/)     
05:00  IR É O MELHOR REMÉDIO  
05:30  A ALMA E A GENTE (R/)       
06:00  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009  
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  RETROSPECTIVAS(R/)   
09:15  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009
11:00  DESTINOS.PT(R/)     
11:30  ATLÂNTIDA/MADEIRA  
13:00  FEBRE DA DANÇA(R/)      
14:00  TELEJORNAL    
14:45  A VOZ DO CIDADãO     
15:00  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009 
           Portugal vs Angola 
17:00  DÁ-ME MÚSICA    
19:15  NOTÍCIAS  
20:00  GRANDE REPORTAGEM-SIC
20:30  TELEJORNAL MADEIRA    
21:00  TELEJORNAL - AÇORES    
21:30  MAGAZINE EUA
           CONTACTO - CALIFÓRNIA
22:00  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009

01:00  ÁFRIC@GLOBAL(R/)   
01:30  NÓS     
02:30  CONSIGO    
03:00  ZIG ZAG    
04:00  FEBRE DA DANÇA(R/)      
05:00  EUCARISTIA DOMINICAL    
06:00  PORTUGAL SEM FRONTEIRAS
08:00  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009
08:30  JORNAL DA TARDE    
09:15  ZIG ZAG    
09:45  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009  
11:45  IR É O MELHOR REMÉDIO
12:00  2º JOGOS DA LUSOFONIA 2009  
14:00  PAI À FORÇA(R/)     
15:00  TELEJORNAL    
16:00  AS ESCOLHAS DE MARCELO
           REBELO DE SOUSA    
16:15  NAVEGADORES.PT  
17:00  OS CONTEMPORÂNEOS(R/)      
18:00  30 MINUTOS    
18:30  FILHOS DA NAÇãO(R/)   
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  FEBRE DA DANÇA     
20:45  TELEJORNAL MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  FRANÇA CONTACTO    
22:15  SILVESTRE  
00:00  FOTOGRAMA

00:15  EURONEWS  
00:30  ARTE & EMOÇãO
01:00  ZIG ZAG    
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERãO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:00  VERãO TOTAL    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  NOTAS SOLTAS    
16:15  RETROSPECTIVAS(R/)   
16:33  FILHOS DA NAÇãO  
17:04  RIR É O MELHOR REMÉDIO  
17:30  DOCUMENTÁRIO
18:15  O PREÇO CERTO    
18:45  CONTRA INFORMAÇãO(R/)      
19:00  NOTÍCIAS  
20:05  VILA FAIA    
20:53  TELEJORNAL MADEIRA    
21:34  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  EUA CONTACTO - N. JERSEY    
22:15  PRÓS E CONTRAS    
00:30  EURONEWS  

01:00  ZIG ZAG    
02:00  BOM DIA PORTUGAL    
05:00  VERãO TOTAL    
08:00  JORNAL DA TARDE    
09:00  AMANHECER (TELENOVELA)  
10:00  VERãO TOTAL    
13:00  PORTUGAL EM DIRECTO    
14:00  O PREÇO CERTO    
15:00  TELEJORNAL    
16:00  30 MINUTOS    
16:30  PRÓS E CONTRAS(R/)     
18:15  O PREÇO CERTO    
17:45  FILHOS DA NAÇãO  
18:15  O PREÇO CERTO (R/)     
18:45  MOSTRA!  
19:00  NOTÍCIAS  
20:00  VILA FAIA    
20:45  TELEJORNAL - MADEIRA    
21:15  TELEJORNAL - AÇORES    
21:45  MAGAZINE GOA CONTACTO    
22:15  SERVIÇO DE SAÚDE  
23:30  CONTRA INFORMAÇãO(R/)      
00:00  RETROSPECTIVAS  
00:15  EURONEWS

* HORA DE MONTREAL                             ** HORÁRIO SUJEITO A MODIFICAçõES

63 m$ a menos paRa o estado

Gillet não pagará impostos
sobre a venda dos canadiens? 
George Gillet poderia não pagar 

impostos no Canadá sobre a tran-
sacção que implica a venda dos Cana-
diens de Montreal. De acordo com a 
Imprensa, os irmãos Molson oferece-
ram 633 milhões de dólares para obter 
o clube, o que privará os governos de 
63 milhões de dólares. Parece que a es-
trutura jurídica das empresas do senhor 
Gillett lhe permite de ser dispensado de 
impostos no Canadá. De acordo com a 

Convenção fiscal Canadá-Estados Uni-
dos, George Gillett não pagará impos-
tos sobre o lucro da transacção à con-
dição que a porção imobiliária, ou seja 
o Centre Bell, tenha um valor inferior 
a 50% da transacção. Ora, a Cidade de 
Montreal atribui um valor máximo de 
225 milhões de dólares ao Centre Bell, 
o que equivale a 35% da transacção. 
George Gillett poderia contudo ser im-
posto nos Estados Unidos.

Sorteio da liga
agradou a Rui costa
O sorteio da próxima edição da Liga ditou um 

Benfica-Marítimo na primeira jornada, o que 
deixou Rui Costa razoavelmente satisfeito. “Vamos 
fazer o primeiro jogo em casa, o que já não aconte-
cia há alguns anos. Que seja um resultado melhor 
do que nas últimas três épocas, pois nesse período 
nunca vencemos a abrir. É importante partir bem, e 
agrada-me partir em casa”, destacou o director-des-
portivo, frisando, apesar de tudo, a dificuldade, em 
geral, de toda a primeira volta. “É uma primeira volta 
difícil, mas é difícil para todos. Não podemos ficar 
condicionados com o que ditou o sorteio”.  

BenFICa

“vai ser difícil travar
esta equipa” - Jorge Jesus 
Jorge Jesus ficou animado com a exi-

bição do Benfica, frisando mesmo 
que “vai ser difícil travar a equipa”. Ad-
mitindo que “o resultado é sempre im-
portante”, sublinhou: “Mais importante 
foi ver que a equipa já assume as ideias 
que pretendemos e que, na zona de deci-
são, é muito criativa”. Além do ataque, 
Jesus elogiou ainda o desempenho de-
fensivo: “Estivemos bem e, em termos 
de posicionamento, já se vê os jogado-

res a movimentarem-se em função uns 
dos outros”. “Não esperava tanto da 
equipa, sobretudo até às substituições”, 
atirou, recordando que “o Sion tem mais 
um mês de preparação”. Ainda assim, 
admitiu que, “em termos técnicos e po-
sicionais, a equipa dos primeiros 60’ 
foi mais evoluída”. “Tentei contrariar o 
maior ritmo do Sion com as substitui-
ções, mas sofremos dois golos em que 
podíamos ter feito melhor”, disse. 

liga dos campeões traz
falcão para o fc porto 
Resta limar pequenos detalhes para 

que a transferência de Radamel Fal-
cão para o FC Porto fique encerrada. A 
agência de notícias espanhola, EFE, dava 
conta que o avançado já se teria despe-
dido dos companheiros do River Plate, 
sinal claro de que está a caminho de Por-
tugal. O caso não sofreu significativas 
alterações, esperando-se uma conclusão 
nos próximos dias. De acordo com decla-
rações do empresário Marcelo Simonia, 
os dragões ofereceram 5,5 milhões de 
euros ao River Plate pela totalidade do 
passe de Falcão, valores que agradaram a 
todas as partes, mesmo afastada a hipóte-

se de incluir Bolatti no negócio. Nos últi-
mos dias, o Saragoça, da liga espanhola, 
entrou na corrida, mas o colombiano já 
deu a ideia de preferir os tetracampeões 
nacionais. “No River, dizem-me que há 
duas propostas oficiais, uma do FC Porto 
e outra do Saragoça. O futebol espanhol 
é o melhor do Mundo, isso é um facto, 
mas Portugal também tem uma boa liga. 
Por respeito, não posso fazer em público 
distinções entre clubes. O FC Porto e o 
Saragoça são dois grandes, mas o pri-
meiro joga sempre na Liga dos Campe-
ões...” – disse Falcão numa entrevista ao 
jornal espanhol “AS”.

aston villa veio ver veloso 
A exibição de Miguel Veloso em Al-

bufeira, contra o Nottingham Fo-
rest, foi seguida de perto por emissários 
do Aston Villa, interessados em recolher 
mais dados “in loco” acerca das poten-
cialidades do médio, para decidir se 
avançam finalmente para a oficialização 
do seu interesse, fazendo uma proposta 
concreta à SAD leonina. O Aston Villa 
juntou-se recentemente ao rol de inte-

ressados no esquerdino, mas ainda não 
contactou os leões, ao contrário do que 
já sucedeu com o Bolton, que no início 
do ano viu a SAD verde e branca recu-
sar uma proposta formal. Miguel Veloso 
é um jogador com mercado em Inglater-
ra, destino que o próprio já afirmou am-
bicionar para o seu futuro profissional, e 
o assédio britânico só ainda não satisfez 
a SAD sportinguista. 

FóRmula 1

Dobradinha Red-Bull 
na alemanha
Incontestavelmente, e de uma extraordinária beleza, 

o australiano Mark Webber, da Red-Bull, venceu o 
seu primeiro Grande Prémio em carreira, nona eta-
pa do campeonato, disputado no circuito de Nurbur-
gring, na Alemanha. Mark Webber, depois de ter par-
ticipado em 132 grandes prémios, acabou finalmente 
por realizar o seu sonho de menino, vencer a “pole” 
e a corrida, oferecendo ao mesmo tempo à Austrália 
uma vitória depois de 28 anos. O seu companheiro 
de equipa, Sebastian Vetel, chegou em segundo, en-
quanto o brasileiro Filipe Massa, Ferrari, depois de 
ter efectuado uma corrida impecável subiu ao pódio 
pela primeira vez esta época, em terceiro lugar. 
Ainda em Nurburgring  e a contar para a Fórmula 

GP2, a qual Portugal possui uma excelente equipa, 
chefiada pelo nosso amigo Tiago Monteiro, Álvaro Pa-

rente assinou este domingo uma excelente prestação, 
ao terminar a corrida  no 2º lugar. O piloto português 
mostrou-se sempre muito rápido numa  prova em que 
a chuva trouxe ainda maiores dificuldades. Parente 
rodou sempre ao ritmo dos pilotos da frente e só não 
lutou pela liderança devido às condições em pista que 
tornaram as ultrapassagens ainda mais difíceis. Um 2º 
e um 6º lugar em Nurburgring devolveram o sorriso a 
Álvaro Parente que conquistou os primeiros pontos da 
temporada. Próximo encontro a 26 de Julho, no G.P. 
da Hungria. Resultados finais deste G.P. da Alemanha 
1. Mark Webber (Austrália/Red Bull-Renault); 2. 
Sebastian Vettel (Alemanha/Red Bull-Renault); 3. 
Felipe Massa (Brasil/Ferrari); 4. Nico Rosberg (Ale-
manha/Williams-Toyota); 5. Jenson Button (Grã-
Bretanha/Brawn-Mercedes).

Hélder Dias

PELLEGRini RECUSA 
fALAR DO RUMOR 
JOÃO MOUTinhO 
Os dirigentes do real Ma-
drid têm assumido os alvos 
que pretendem contratar, e 
João Moutinho não foi um 
deles, tratando-se somente 
de um rumor que começou 
a surgir há semanas em al-
guns blogues e que agora 
chegou também a Espa-
nha. O Real Madrid preten-
de mais dois médios, mas 
um de cariz defensivo, que 
os merengues pretendem 
que seja Xabi Alonso, e ou-
tro mais ofensivo, que pode 
ser Ribéry ou Cazorla. 

ARMSTROnG
O ciclista norteamericano 
Lance Armstrong, de 37 
anos, admitiu disputar não 
mais uma edição da Volta 
à França “provavelmente 
não”.

COOrDeNAçãO De JOãO meSQUITA -
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3º Monarca de portugal
Dinastia: Borgonha
1211-1223

D. AFONSO II - O GORDO

Bibliografia:Porto Editora

Terceiro rei de Portugal (1211-
1223), filho de D. Sancho I e da 

rainha D. Dulce, nasceu em Coimbra 
em 1185 e faleceu em 1223. Casou 
com D. Urraca, infanta de Castela, 
e subiu ao trono em finais de Março 
de 1211. Recebeu o cognome de “o 
Gordo”.
Não tinha vocação militar, por isso 

abandonou a política de expansão ter-
ritorial, preocupação dominante até 
então, para procurar dotar o 
país de uma concepção mo-
derna da função do Estado, 
do rei e da unidade nacio-
nal. Com tais objectivos, 
logo que subiu ao trono, 
em 1211, convocou Cortes 
para Coimbra. Destas saiu a 
primeira colectânea de leis 
gerais do país, que mostram 
desde logo a acção centra-
lizadora do rei na oposição 
aos abusos das classes privilegiadas. 
Foram tomadas também uma série de 
medidas gerais que se destinaram a ga-
rantir o direito de propriedade, regular 
a justiça civil, defender os interesses 
materiais da coroa e evitar certos abu-
sos dos privilegiados. As confirmações, 
raras até este período, e que se genera-
lizaram entre 1216 e 1221 como medi-
da de administração pública, mostram, 
também, o desejo de firmar a soberania 
da coroa. Uma outra medida tomada 
para reprimir os abusos das classes pri-
vilegiadas foram as inquirições.
Esta nova política levou também a 

conflitos com o clero e com as infantas 
suas irmãs. D. Sancho I tinha deixado, 
por testamento, às infantas D. Teresa, 
D. Sancha e D. Mafalda numerosas 
mercês em terras e dinheiro sobre as 
quais D. Afonso II pretendia o paga-
mento de direitos régios. As infantas 
apelaram para o papa, que, após alguns 

avanços e recuos, veio a confirmar a 
posição de D. Afonso II.
Apesar de, como já dissemos, não ter 

tido preocupações militares, enviou 
tropas portuguesas que, ao lado de cas-
telhanas, aragonesas e francesas, com-
bateram bravamente na célebre batalha 
de Navas de Tolosa na defesa da Pe-
nínsula contra os muçulmanos. Alcácer 
do Sal foi a principal conquista do seu 
reinado.

Primeiras Cortes de 
Coimbra (1211)
«No ano primeiro que 

reinou o mui nobre rei de 
Portugal D. Afonso, em 
Coimbra fez Cortes nas 
quais, com o conselho de 
todos os bispos do reino 
e dos homens de religião 
e dos ricos-homens e dos 
seus vassalos, estabeleceu 
juízes: 

Que o Reino e todos os que nele mo-
ram sejam sempre regidos e julgados 
por ele e que as suas leis sejam guar-
dadas assim como os direitos da Santa 
Igreja de Roma.»
Livro das Leis e Posturas
(adaptação) 
Testamento de D. Afonso II (1214)
“Em nome de Deus, eu, D. Afonso, 

pela Graça de Deus Rei de Portugal, 
sendo são e salvo e temendo o dia da 
minha morte (…) mando que meu filho, 
o infante Sancho, que tive da rainha 
Urraca herde todo o reino e em paz. Se 
este morrer sem herdeiros, o filho mais 
velho que eu tiver da rainha Urraca 
que herde todo o reino e em paz. E se 
não tivermos filho varão, que o herde a 
nossa filha mais velha. E se na altura 
da minha morte, o meu filho ou filha 
que venha a reinar não for de maior 
idade, que o poder seja entregue à rai-
nha mãe, até que possua a idade(…)”




