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Suíça está
a tremer

O

Hora de
mudança em laval

F

omos informados por pessoa
fidedigna, de que o Padre José
Arruda anunciou neste fim-de semana, a data da sua última missa
como responsável da Missão Nossa
Senhora de Fátima, que será no domingo 30 do corrente. Sabemos que
as modalidades estabelecidas para a
sua substituição não estão totalmente decididas porém, a presença de
um segundo pároco, de forma ocasional, para celebrar missas em Espanhol, tal como parece confirmarse, deve-se única e exclusivamente
às normas estabelecidas por ele próprio na promiscuidade facilitada a
latino americanos. Voltaremos ao
assunto quando obtivermos mais
informações dignas de veracidade.

problemas vão ficar
a cargo do próximo
Governo... ver página 3
Bancos continuam
a restringir o crédito
O

s bancos continuam a restringir o
crédito Avaliações menos favoráveis, “spreads” mais elevados e juros
mais altos.
A banca portuguesa restringiu a concessão de crédito a empresas e particulares nos segundo trimestre do ano
e prepara-se para apertar ainda mais as
condições de acesso a empréstimos nos
próximos três meses.
Estas conclusões resultam do Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de
Crédito, realizado pelo Banco de Portugal aos cinco grupos bancários portugueses. O documento comprova que

a banca nacional continua a temer os
riscos e a instabilidade dos mercados
financeiros, além de ter restringido as
condições de acesso ao crédito nos últimos três meses, prepara-se para continuar a fazê-lo, mesmo antevendo um
“ligeiro aumento da procura de empréstimos ou de linhas de crédito por
parte das empresas”.
Jogar pelo seguro
As perturbações nos mercados financeiros estão a levar a banca nacional
a jogar pelo seguro. Por isso, as avaliações
francamente desfavoráveis dos
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tos do dinheiro e as auto-impostas restrições de balanço dos bancos — que
temem eventuais corridas a levantamentos em série de depósitos — justificam as maiores dificuldades na concessão de crédito, tais como spreads e
juros mais altos.
Os resultados do inquérito do Banco
de Portugal demonstram que houve
“uma ligeira diminuição no segundo
trimestre face ao precedente” na procura de empréstimos ou linhas de crédito, quer pelas empresas quer pelos
particulares.
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LG NEON TE365F

s alicerces suíços que se apoiam
no segredo bancário, estão a
desmoronar-se. Desde 1934 proclamado por lei, mesmo se existia já em
1714, o dogma que tem permitido
a todos os corruptos deste mundo
estabelecerem chorudas contas bancárias, graças às fortunas extirpadas
às populações, encontra-se em fase
de grande tormenta e corre directa
à falência. É que o fecho previsível
da maior lavandaria de dinheiro do
mundo, pode arrastar com ela o país
inteiro.
O sinal de advertência surgiu do
senador Barack Obama, que sempre
criticou os remansos paradisíacos de
fortunas imorais, que se revestem da
virgindade oferecida pela rede bancária helvética. Os milhões depositados à custa da desgraça alheia multiContinuação na página 2
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Suíça está a tremer

AGENDA COMUNITÁRIA
DEspEDIDA DO CôNsUl-GERAl

A Associação portuguesa do Canadá organiza um almoço no dia 9 de
Agosto de 2009, para a despedida do Cônsul-geral de Portugal em
Montreal no restaurante Portus Calle às 13h.
Para reservas: Virgílio Santos: 514 928-3681.

ExCURsãO às MIl IlhAs

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que está
a organizar uma excursão às Mil Ilhas (Ontário) no dia 12 de Agosto.
Esta actividade faz parte da programação de Verão destinada à terceira idade. Se a actividade lhe interessa poderá comunicar com o
CASCM para obter mais informações: 514-842-8045.

pENsAMENTO DA sEMANA
“A visão jornalística procura levar ao máximo impacte cada acontecimento, cada indivíduo, cada situação social; mas o modo como o faz é
uniforme”. George Steiner (1929), escritor, ensaísta, professor.

EFEMÉRIDEs - 5 DE AGOsTO
1850 - Nasce o escritor francês Guy de Maupassant, autor de “Une
Vie”, “Bel-Ami”, “O Horla”. O Governo australiano concede autonomia
regional à Áustralia do Sul, Tasmânia e Vitória, separada da Nova Gales do Sul.
1884 - É colocada a primeira pedra da base da Estátua da Liberdade,
em Nova Iorque.
1895 - Morre o filósofo e ideológo alemão Friedrich Engels, autor de
“A Origem da Família da Propriedade e do Estado” e do “Manifesto
Comunista” com Karl Marx.
1955 - Morre a actriz e cantora portuguesa Carmen Miranda.
1962 - A actriz norte-americana Marilyn Monroe é encontrada morta,
em casa, em Los Angeles.
1993
- Legalização do Partido da Terra.
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plicam de valor, enriquecendo mais ainda os corruptos
depositantes e os não menos desonestos banqueiros.
A lei do silêncio, do segredo bancário, está na agonia.
Porque, Obama, agora presidente, exigiu num primeiro tempo que a Suíça lhe fornecesse os nomes de 250
clientes americanos, a quem a União de Bancos Suíços ajudou a fraudar o fisco. Choveram os protestos da
UBS mas, todavia, face às ameaças de retirada da sua
licença de operação nos Estados Unidos, onde aufere
um terço dos seus benefícios, o banco acedeu e as notas
continuaram os seus circuitos. Não por muito tempo,
porém, já que dois ou três dias depois, os americanos
renovaram o ataque com a força da matraca. Exigiram
os nomes dos 52 mil clientes que detêm contas ilegais
na união bancária suíça. Esta exigência teve o efeito
dum tremor de terra. Advinha-se uma importante catástrofe económica, se acaso a falência previsível da
UBS fizer efeito dominó e com ela arrastar toda a rede
bancária do país. Com uma população de 8 milhões de
habitantes, 107 mil são trabalhadores bancários, para
quem a manipulação do dinheiro obedece à regra fundamental, ver sacramental, de se realizar em silêncio e
recolhimento, como se efectuada em celas conventuais.
A hora é de crise exponencial, não apenas para a rede
bancária como, também, para o governo helvético, que
apreende o desmoronamento da base da economia nacional. Mas não se podem permitir perder a licença de
operar nos USA. Segundo algumas fontes, após conferências telefónicas entre os dois países, é possível que
o exigível número de detentores de contas na USB seja

o Zé da Bouça
E
m tempos difíceis, às vezes é bom recordar outros
tempos que ainda foram piores. Muito piores mesmo. Especialmente para aqueles que nasceram num
mundo miseravelmente pobre e sem condições para
melhorar a qualidade de vida. Vou contar uma história
que é verídica, apenas os nomes são fictícios.
Vilar d’Ossos, nos anos 40 e 50, era uma aldeia como
tantas outras no Norte de Portugal onde os seus habitantes viviam unicamente da lavoura. Mourejando
de sol a sol cultivando umas leiras áridas no sopé da
montanha. Sem electricidade ou qualquer meio de comunicação com o resto do mundo, o povo vivia ali
totalmente isolado. Se por infelicidade alguém adoecesse e se os remédios caseiros ou os curandeiros não
lhe pudessem valer, valia a morte que acabava com o
sofrimento. E morriam, na maioria dos casos, sem se
saber a causa da doença. Era a ignorância, a miséria e
o abandono total desta boa gente por parte dos governantes dessa época.
O Zé da Bouça, sendo o mais velho de um rancho
de filhos, quatro irmãos e seis irmãs, desde uma tenra
idade que os pais o habituaram a fazer os trabalhos do
campo e a ajudar a criar os irmãos mais novos. Um dia,
na primeira semana de Outubro, tinha ele dez anos, decidiu que queria aprender a ler e a escrever. Então, disse aos pais que queria ir à escola. A resposta do pai foi
breve e firme: “Nem penses nisso. Há muito tojo para
roçar e muita terra para cavar e é preciso cuidar dos
animais”. Com tal resposta, o miúdo acanhou-se – não
teve coragem para insistir mais no assunto. Entristecido, saiu de casa e foi tratar dos animais e fazer outros
trabalhos de rotina.
A escola, que ficava a uma distância de cerca de cinco
quilómetros, não lhe saía da ideia. Uma noite, quando
toda a família já dormia, o rapaz, muito sorrateiramente, sem que ninguém desse conta, saiu de casa e pas-
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reduzido e uma reunião foi programada entre Hillary
Clinton e a ministra suissa dos Negócios Estrangeiros,
para tentar apaziguar a situação.
Que farão agora todos os ditadores, os crápulas exploradores que espoliaram os seus estropiados povos
como Mobutu, Eduardo dos Santos, o Papa-Doc, Mugabe, as Máfias russas e Barões da droga, que pululam
neste mundo? E quantos outros dirigentes e ex-governantes, presidentes, ministros e compadres do poder,
fraudulentos de quaisquer países, possuem recheadas
contas bancárias na Suíça?
Quantas contas ficam esquecidas sem serem devolvidas às populações espoliadas, quando os titulares
morrem e os herdeiros são impedidos de usufruírem
desses bens?
Na reunião realizada em Berlim em preparação do
G-20 de Londres, França, Alemanha e Inglaterra, decidiram meter cobro aos paraísos fiscais e para isso, o
responsável do Departamento do Tesouro inglês, contactou os suíços a fim de eles se ajustarem às normas
europeias. Á parte a impulsionadora e intransigente
posição americana, a decisão final no campo europeu
virá do G-20 porém, considerando a força dos 3 países
consignatários da proposta, com destaque para a chanceler alemã Ângela Merkel, não se prevê dificuldade
na sua aceitação. Graças aos efeitos da crise económica mundial, a há muito desejada quebra do segredo
bancário suíço, parece ser já coisa do passado.
E por isso, a Suíça está a tremer.

Raul Mesquita

sou a noite no palheiro (um coberto, a 300 metros de
casa, onde se guardava a palha para os animais) e, ao
romper do dia, quando toda a família ainda dormia, o
Zé da Bouça tomou o caminho da escola. Era cedo.
A escola, situada no lugar do Lôdo, perto da Igreja
da freguesia, ainda estava fechada. Sentou-se à porta.
Dali a algum tempo começaram a chegar alunos. Ele
não reconheceu nenhum deles, porque do seu lugarejo,
naquela altura, nenhuma criança frequentava a escola.
Entretanto chegou o professor que abriu a porta, entrou, e a seguir entraram os alunos. O Zé da Bouça,
tímido, foi o último a entrar. Já no interior da sala de
aulas, encostado à porta, imóvel, esperava a atenção
do professor. Este, ao notar aquele rapaz desconhecido, encostado à porta, perguntou: - “O que é que queres”? – “Desculpe, senhor professor, mas eu queria
aprender a ler e a escrever”, respondeu o moço de
Vilar d’Ossos. Depois de lhe ter feito algumas perguntas, onde morava e quem eram seus pais, o professor
indicou-lhe que se sentasse juntamente com os alunos
da primeira classe – ou seja, no chão. Isso mesmo, no
chão - porque não havia nem bancos nem carteiras que
chegassem para todos os alunos. A sala era pequena
para tantas crianças. Este professor, um apaixonado
pelo ensino e determinado a eliminar ou pelo menos
diminuir o analfabetismo daquelas crianças, naquela
freguesia e arredores, começaram a chegar pedidos
de pais de freguesias vizinhas que também queriam
que fosse ele a ensinar os seus filhos. Então, alunos de
outras localidades próximas passaram a frequentar a
escola do professor Ferreira. Na altura, a escola tinha
cerca de 50 alunos. Este ‘Mestre’ tinha na sua escola
alunos de 4 freguesias. Razão porque não havia nem
carteiras nem bancos para os alunos da primeira classe. Continua na próxima edição
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BREvEs
PSD DEVERá VOLTAR A
PROPOR LEi qUE PROíBA
CAnDiDATURAS DE
CiDADãOS ACUSADOS
DE CRiMES GRAVES
A impossibilidade de cidadãos que já foram acusados
de crimes graves se candidatarem a órgãos autárquicos deverá voltar a ser
proposta pelo PSD na próxima legislatura, defendeu ao
PÚBLICO o presidente interino do grupo parlamentar
social-democrata. Montalvão Machado recordou que
este compromisso terá de
ser aprovado pela Comissão Política Nacional, que
ainda não tomou posição
sobre o caso. “O PSD não
mudou de posição”, garantiu. Pessoalmente, o actual
presidente do grupo parlamentar laranja não tem dúvidas: “Havendo uma acusação definitiva, se for crime
grave, sobretudo se ligados
à corrupção, não devem ser
candidatos. É uma medida
que dá credibildiade aos políticos e melhora a saúde da
democracia”.
fUMADORES PAGAM
78% DE iMPOSTOS
nOS CiGARROS
O tabaco é dinheiro em
caixa para o Orçamento
do Estado. A carga fiscal
sobre cada maço de cigarros pode atingir os 85,3
por cento e as receitas têm
vindo, excepto em 2007, a
crescer a bom ritmo. Este
ano, só no primeiro semestre as receitas já subiram
mais de 16 por cento, atingindo os 390,6 milhões de
euros, o que faz com que
este seja um dos impostos
com melhor desempenho
orçamental.
GnR ACABA COM
PROSTiTUiçãO DE LUxO
nA qUinTA DE S. JOSé
O Núcleo de Investigação
Criminal (NIC), da GNR
de Braga, numa acção
conjunta com o Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) e com a Inspecção
de Finanças detiveram 21
pessoas, numa quinta dos
arredores de Braga, onde
alegadamente funcionava
uma casa de alterne de
luxo. Tratou-se do cumprimento de um mandado judicial de busca destinado a
verificar a existência de favorecimento da prostituição
(lenocínio), entre outras infracções.
AVARiA E COnDUçãO
PERiGOSA MATAM
CinCO
Horas antes do violento acidente que matou no sábado
quatro emigrantes portugueses em França, a passageira
mais nova do táxi de nove
lugares mandou uma mensagem a um familiar que
parecia estar a adivinhar
a tragédia. “Vamos a uma
velocidade louca, o homem
parece que vai cansado e
só vai a fazer asneiras”, escreveu num SMS Melanie
Pereira, de 19 anos, segundo disse ontem ao CM um
familiar das vítimas. Joaquim
Vicente Alves, 63 anos, fazia
o transporte de emigrantes
‘há mais de vinte anos’....

problemas vão ficar a
cargo do próximo Governo... presidente ganha

ACóRDãO: TRIBUNAl
CONsTITUCIONAl ChUMBA EsTATUTO

C

oncretizar a privatização do BPN,
reestruturar a TAP e avançar com
o concurso para a privatização da
ANA-Aeroportos de Portugal e construção do novo aeroporto de Lisboa,
são algumas das principais tarefas que
passam para a próxima legislatura,
anunciou o secretário de Estado do Tesouro e Finanças, na apresentação do
relatório anual sobre o SEE em 2008.
Os aspectos técnicos relativos à privatização do BPN estão a ser trabalhados e o actual Governo deverá definir
o regime e o modelo da operação, mas
“a concretização da venda do banco
não será já nesta legislatura”, adiantou Carlos Pina. Entre as decisões
remetidas para o novo Governo, fica
também o tratamento dos encargos
com pensões nas empresas do Estado,
com base no diagnóstico já traçado, e
a reestruturação e saneamento financeiro do sector ferroviário.
O secretário de Estado disse ainda

que espera que a Comissão para a Reestruturação Económica e Financeira da
TAP, criada na companhia aérea, tenha
condições de apresentar um plano ao
Executivo que sair das eleições legislativas.
As contas negativas da transportadora aérea foram aliás um dos factores
que mais pesaram no agravamento dos
prejuízos das empresas públicas não financeiras: o resultado líquido negativo
global passou de 388,5 milhões de euros, em 2007, para mais de mil milhões
de euros (1,031 mil milhões) no final do
ano passado.
Este comportamento negativo deveuse também, sobretudo, ao “alargamento do perímetro empresarial do sector
de saúde” (foram transformadas mais
unidades de saúde em entidades públicas empresariais) e à desvalorização das
participações accionistas detidas pelo
Estado na Galp, na EDP e na Inapa, afirmou Carlos Pina.

Gerente do Totta acusado
de burlas de 248 mil euros

U

m ex-gerente do Banco Santander
Totta, em Santo Tirso, dois empresários e um economista são acusados
pelo Ministério Público de lesar a instituição bancária em 248 mil euros, através da concessão de falsos créditos.

Prejudicadas foram, pelo menos, oito
pessoas que, em 2002, e sem o saber,
figuraram como beneficiárias de avultados montantes de crédito concedidos
através de letras bancárias e livranças.
As vítimas só se aperceberam da trama em que estavam envolvidas quando
foram notificadas de penhoras sobre
casas e depósitos bancários por parte de
tribunais, na sequência de processos de
execução de dívidas instaurados pelo

“Santander Totta”. Detectaram, então,
que alguém terá falsificado as suas assinaturas e usado moradas fictícias, quer
para a abertura de contas, quer mesmo
para o levantamento e transferência de
dinheiros.
A Polícia Judiciária (PJ) do Porto reuniu elementos que apontam para a concessão irregular de crédito no valor global de 1,350 milhões de euros na agência
de Santo Tirso, através do então director.
Porém, o DIAP do Ministério Público
(MP) do Porto entendeu só haver indícios concretos quanto a créditos no montante de 248 mil euros. Por essa razão,
os quatro indivíduos estão acusados de
cinco crimes de burla qualificada e cinco
de falsificação de documentos.
O esquema terá sido montado e praticado por um grupo de amigos constituído por um construtor civil da Póvoa de
Varzim, o filho deste, um economista e
o responsável daquela agência em Santo
Tirso.
JORNAL DE NOTÍCIAS

voo da Tap retido após
detenção de correios de droga

P

erto de 250 passageiros da TAP tiveram de passar uma noite extra
em Caracas, na Venezuela, depois da
detenção por tráfico de droga de três
pessoas que viajariam no voo TP130
para Lisboa. Nenhuma delas é portuguesa. O Airbus A-330 da Companhia
Aérea Portuguesa deveria ter deixado
o aeroporto Simon Bolívar, em Maiquetia, pelas 16h20 horas de domingo
(21h50 em Portugal).
Mas acabaria por ser cancelado e
adiado até nova ordem: a guarda nacional deteve três suspeitos de serem
correios de droga. Dois dos detidos
transportavam dedilhes no estômago e
o terceiro seguia numa cadeira de rodas em cuja almofada estavam escondidos 12 kg de droga.

As autoridades venezuelanas decidiram retirar e inspeccionar toda a bagagem que já se encontrava no avião. E
“devido ao avançado da hora, o voo foi
adiado” devendo ter chegado a Lisboa
pelas 5h15 horas desta manhã, adiantou
ontem fonte da transportadora. O adiamento deveu-se à necessidade de respeitar o horário de repouso obrigatório
dos nove elementos da tripulação.
Os passageiros, 248 no total, foram encaminhados para um hotel de Caracas.
A Polícia venezuelana escusou-se a revelar a nacionalidade dos detidos, que
deverão ser presentes a um juiz entre
ontem e hoje. No entanto, fonte da Secretaria de Estado das Comunidades garantiu que nenhum deles é português.

guerra dos açores

U

m ano depois de Cavaco
Silva alertar os portugueses numa inesperada mensagem à Nação de que o Estatuto
dos Açores restringia o exercício das suas competências
políticas e punha em causa o
superior interesse do Estado, o
Tribunal Constitucional (TC)
acaba por lhe dar razão num
acórdão que deita por terra as
pretensões do Governo Regional de Carlos César e da maioria socialista na região.
Mais do que isso, o acórdão de fiscalização sucessiva do Estatuto tornado público, na sequência de um
pedido do provedor de Justiça e de um grupo de deputados, significa que Cavaco Silva ganhou a guerra
com o primeiro-ministro e líder do PS, que aproveitou o agora chumbado Estatuto para afrontar de forma clara o Presidente da República, atirando para o
lixo com a cooperação estratégica que Belém e São
Bento mantinham desde a eleição de Cavaco Silva.
Todas as questões levantadas pelo Presidente – primeiro na sua comunicação de 31 de Julho de 2008,
depois na de 29 de Dezembro, logo após a Assembleia da República, com os votos do PS, ter aprovado
o Estatuto, sem acolher as objecções de Cavaco Silva
–, foram agora chumbadas pelos juízes do TC.
Isto é, as audições do Presidente da República ao
Governo Regional em caso de dissolução da Assembleia Regional, marcação da data de eleições antecipadas ou referendos na Região foram declaradas
inconstitucionais. E foi igualmente considerado contrário à Constituição que a Assembleia da República
tivesse de pedir autorização à Assembleia Regional
para introduzir alterações ao Estatuto.
Outra norma declarada inconstitucional é a obrigatoriedade do hastear das bandeiras da Região nos órgãos de soberania regionais e nas autarquias locais.
Com esta decisão, acaba uma longa guerra entre Cavaco e Sócrates. Ganhou o Presidente da República,
perdeu o primeiro-ministro.

presidente da Tap
duplica salário

O

presidente do conselho de administração da TAP,
segundo a declaração de rendimentos apresentada ontem no Tribunal Constitucional (TC), recebeu
mais de 816 mil euros em 2008. Quase o dobro do estipulado pelo estatuto remuneratório, que fixou o salário
de Fernando Pinto para o mandato de 2006/2008 nos
30 mil euros mensais, acrescidos de regalias. O que
deveria dar um total anual de 420 mil euros.

4 AQUI CANADÁ
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fotopoulos em acordo com
julgamento que obriga a
relançar nova consultação

S

e fosse apenas a decisão da presidente da junta do Plateau MontRoyal, Helen Fotopulos, a Cidade de
Montreal não contestará a decisão do
Tribunal superior, que decidiu esta semana que uma freguesia não tem os
poderes de um município. Fotopulos

Royal, que organizava esse plebiscito,
considerava que não habitava “na zona
de consulta”, dado que reside na freguesia de Outremont. Na sua decisão,
a juiz Hélène Le Bel concluiu que uma
freguesia não pode comportar-se como
um município, rejeitando o interesse de
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as comportas passam a ter
a nacionalidade canadiana

P

arcs Canada herdará da gestão das
comportas do Canal Lachine em
Novembro, estipula um decreto publicado a 18 de Junho passado, e publicado pelo diário Le Devoir. O organismo
federal gerirá assim as cinco comportas
do canal, reabertas à navegação desde
2002. Actualmente, a Sociedade do
Velho-Porto ocupa-se de dois sectores.

Assim, a Sociedade do Velho-Porto
ver-se-á transferir activos de Parques
Canadá, nomeadamente 41 acres de
terrenos de que assegurava já a gestão
há mais de 25 anos. A empresa afirma
assim adquirir a capacidade de negociar arrendamentos a longo prazo, com
as empresas que desejarão instalar-se
sobre os seus terrenos.

Disputas na reforma
do desemprego

C

onservadores e liberais continuam
a disputar-se a respeito da reforma
do programa seguro-desemprego, para
o qual prometeram trabalhar em colaboração durante o Verão, na esperança
de evitar um voto outonal. A ministra
dos Recursos humanos, Diane Finley,
fechou categoricamente a porta à proposta dos liberais de baixar a 360 horas
o limiar de admissibilidade ao segurodesemprego. À saída da reunião da sua
formação, a ministra Finley qualificou

esta ideia, proposta pelos três partidos
de oposição, de “fabularia intelectual”.
A ministra indicou que os liberais e o
seu chefe, Michael Ignatieff, deveriam
pôr água no seu vinho e fazer sugestões
“concretas, detalhadas e financeiramente responsáveis” se desejarem verdadeiramente evitar uma eleição este
Outono. Esta posição é idêntica à que
defendia o primeiro-ministro Stephen
Harper antes do adiamento dos trabalhos parlamentares, em Junho.

Quem assumiria as funções de
pM em caso de incapacidade
de governar?

precisou que a Cidade estudará minuciosamente o julgamento antes de decidir se contestará-lo ou não. Acolhe
contudo o veredicto favoravelmente,
mesmo se obriga a sua administração a
rever a forma como organiza consultas
públicas. A semana passada, o tribunal
deu razão ao cidadão Benoît Dupuis,
que reclamava o direito de participar
numa consultação pública sobre a ampliação de uma sinagoga da rua Hutchison. A freguesia do Plateau Mont-

um cidadão que vive a poucos metros
do seu território. Também condenou a
Cidade a pagar 6000$ a Dupuis, para
que pague as suas despesas de advogados. A freguesia conta respeitar a decisão, disse a presidente da junta, Helen
Fotopulos. A sua administração reabrirá a consulta pública, e convidará desta
vez todos os que habitam próximo da
sinagoga, tanto os do Plateau como os
de Outremont.

N

o Quebeque e no Canadá, certas
precauções foram tomadas no
caso do primeiro-ministro não poder,
por qualquer motivo, exercer as suas
funções. O sistema parlamentar prevê
que se um primeiro-ministro falecer ou
demitir-se sem pré-aviso, o governador-geral ou o tenente-governador (no
caso das províncias) deve consultar “os
membros eminentes” do partido no po-

em 1891, depois da morte de John A.
Macdonald, quando o Canadá se encontrou sem primeiro-ministro durante
quase 10 dias. O título de “Vice-Primeiro-ministro”, instaurado em 1977
apenas, é um posto honorário e sem
responsabilidade formal. De resto, Stephen Harper, à sua chegada ao poder,
em 2006, não nomeou Vice-Primeiroministro. Em contrapartida, tem previs-

der, a fim de nomear a pessoa “cujas
possibilidades julgam melhor” de formar um governo “que possa garantir
uma maioria na Assembleia”, explica
o sítio web do Parlamento federal. De
facto, é o governador-geral que tem a
responsabilidade de assegurar-se da
continuidade do governo. Diferentes
medidas foram instauradas para evitar
uma flutuação, como o que se produziu

to sucessores numa lista datada de 30
de Outubro de 2008. “A lista dos ministros que serão autorizados a agir em
nome do primeiro-ministro no caso de
impossibilidade deste exercer as funções da sua responsabilidade” designa,
por ordem, os ministros Lawrence Canon, Jim Prentice, Chuck Strahl, Peter
MacKay e Stockwell Day.

Karlheinz Schreiber
encarcerado na alemanha

O

homem de negócios Karlheinz
Schreiber, que estava sob pena de
extradição do Canadá, chegou segunda-feira ao seu país de origem, a Alemanha. O homem de 75 anos lutava
contra a sua deportação há uma década.
O avião de Air Canada que transportou o negociante de armas aterrou em
Munique às 9h30, hora local. O senhor
Schreiber foi conduzido para uma prisão situada em Ausburgo, na Baviera.
Deverá fazer face a acusações de corrupção
de evasão
Clinique e
d’optométrie
Luso fiscal. Deverá com4 février 2009
parecer
nos próximos dias frente a um

juiz, que decidirá das condições da sua
detenção. Karlheinz Schreiber – que
possui a dupla cidadania, alemã e canadiana –, foi preso em 1999 no Canadá, suspeito nomeadamente, de ter sido
implicado nos anos 1990 num financiamento ilegal do partido político alemão
CDU (União cristã-democrata), actualmente presidido pela chanceler Angela Merkel. Na época dos presumidos
pagamentos indevidos, o partido CDU
era dirigido por Helmut Kohl, que foi
chanceler de 1982 a 1998.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista
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eUa:autarcas e rabinos acusados
de corrupção e tráfico de órgãos

D
CARnEiRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta Dominante: Valete de Espadas, que indica uma
pessoa Vigilante. Amor: Vai precisar muito do carinho do
seu par. Procure ter uma vida de paz e amor.
Saúde: Estará cheio de energia.
Dinheiro: Esteja atento pois poderá ter boas oportunidades de trabalho.
número da Sorte: 61 números da Semana: 11, 25, 26, 38, 44, 49

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Poderá sentir saudades da sua infância. Ao aceitar o passado todas as mágoas se dissiparão e você viverá em paz!
Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com os falsos amigos, pois nem sempre as
pessoas que nos sorriem são as mais verdadeiras.
número da Sorte: 42 números da Semana: 1, 5, 17, 22, 36, 40

GéMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor: A paixão poderá invadir o seu coração. O optimismo é próprio de quem procura estar bem
com a vida fazendo com que os outros também estejam.
Saúde: Estável. No entanto, esteja atento.
Dinheiro: Seja cauteloso, não gaste de mais.
número da Sorte: 54 números da Semana: 9, 11, 22, 36, 44, 47

ezenas de autarcas, políticos e até rabinos foram
detidos no dia 24 de Julho no estado de Nova
Jérsia (New Jersey). Entre os crimes cometidos contam-se actos de corrupção, lavagem de dinheiro e até
tráfico de órgãos. Um dos rabinos mais influentes da
comunidade comprava rins em Israel por dez mil dólares e vendia-os nos Estados Unidos por 160 mil.
No total, o FBI deteve 44 pessoas – entre os quais os
presidentes das câmaras de Hoboken, de Secaucus e
de Ridgefield, e 5 rabinos – pelo envolvimento nesta
rede criminosa.
Esta mega-operação – que se arrasta há já dez anos
sob o nome de código Operation Bid Rig e que já
ajudou a expor até ao momento mais de 100 pessoas
– trouxe à luz do dia aquilo que se fazia por debaixo
do pano: tráfico de influências, subornos e uma rede
de lavagem de dinheiro através de instituições de caridade e que era operada por alguns rabinos locais,
acusou a procuradoria-geral de Newark, Nova Jérsia,
o mais populoso estado norte-americano.

Público

CARAnGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Tenha paciência com os defeitos dos outros.
Lembre-se que também os tem. Por muitos erros que os
outros possam cometer, não os critique, dê-lhes antes a
oportunidade de os corrigirem! Saúde: Poderá sofrer de dores de
cabeça. Dinheiro: Nada o preocupará.
número da Sorte: 71 números da Semana: 2, 29, 31, 36, 44, 49

LEãO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito. Amor: A sua relação estará em
profunda harmonia. Olhe tudo com amor, assim a vida
será uma festa! Saúde: Cuidado com o sistema nervoso.
Dinheiro: A sua vida financeira tem tendência para melhorar significativamente.
número da Sorte: 50
números da Semana: 9, 17, 19, 25, 33, 39

Menino de 5 anos pede que
pM sueco proíba venda de doces

O

pedido de um menino de 5 anos de idade para
que o governo sueco proibisse a venda de doces
foi educadamente recusado pelo primeiro-ministro

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Antes de falar, pense bem naquilo que vai dizer.
Não julgue o seu próximo, procure não pensar mal das
pessoas! Saúde: Faça análises com maior regularidade.
Dinheiro: Poderá ter a oportunidade de aumentar a sua capacidade
financeira.
número da Sorte: 38
números da Semana: 8, 11, 29, 36, 44, 49

BALAnçA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: o Papa, que significa Sabedoria.
Amor: Invista e dê mais de si na sua relação. A sua felicidade depende de si!
Saúde: Não se desleixe e zele por si.
Dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o seu dinheiro.
número da Sorte: 5
números da Semana: 3, 6, 19, 35, 47, 48

ESCORPiãO (23 de Outubro - 21 de novembro)
Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos
Premonitórios.
Amor: Estará muito sensível. Levará a mal certas coisas
que lhe digam. Não dê tanta importância a assuntos triviais. Dê sempre em primeiro lugar um bom exemplo de conduta!
Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina alimentar a si próprio.
Dinheiro: Tendência para gastos excessivos.
número da Sorte: 43
números da Semana: 2, 11, 19, 26, 29, 34

SAGiTáRiO (22 de novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja mal-humorado para os que lhe são queridos. Plante hoje sementes de optimismo, amor e paz.
Verá que com esta atitude irá colher mais tarde os frutos

da alegria.
Saúde: Faça alguns exercícios físicos mesmo em casa.
Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje.
número da Sorte: 55 números da Semana: 4, 10, 15, 22, 29, 36

CAPRiCóRniO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa
Proposta Vantajosa.
Amor: Um amigo poderá declarar uma paixão por si.
Domine a sua agitação, permaneça sereno e verá que
tudo corre bem!
Saúde: Cuide melhor da sua alimentação.
Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
número da Sorte: 48 números da Semana: 1, 4, 17, 21, 29, 33

AqUáRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)
Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Tente adaptar-se a uma nova vida, não esteja dependente de ninguém. Que o seu sorriso ilumine
todos em seu redor!
Saúde: Lembre-se que se não estiver de boa saúde dificilmente conseguirá atingir os seus objectivos, cuide mais de si! Dinheiro: Pense
bem antes de pôr em marcha qualquer tipo de projecto.
número da Sorte: 9 números da Semana: 9, 26, 28, 31, 39, 47

PEixES (19 de fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: a Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Apague de uma vez por todas as recordações do
passado que não o fazem feliz, esteja em paz consigo.
Olhe em frente e verá que existe uma luz ao fundo do
túnel! Saúde: Não se auto-medique, procure o seu médico.
Dinheiro: boa altura para fazer um investimento desde que analise
bem a situação.
número da Sorte: 3
números da Semana: 8, 12, 19, 25, 33, 44

Entre as 44 pessoas presas, 15 foram acusadas de ter
participado numa rede de lavagem de dinheiro com
ramificações até ao Israel e à Suíça. O dinheiro provinha nomeadamente da venda de órgãos e de réplicas
de malas Gucci e Prada, de acordo com o delegado
federal Ralph Marra. Foto AP

da Suécia. William havia feito o apelo numa carta
endereçada ao primeiro-ministro, Frederik Reinfeldt.
“Olá, Frederik. O meu nome é William e tenho 5 anos

de idade. Pode proibir as lojas de vender rebuçados?
Poderei assim poupar dinheiro para comprar uma
pulseira e dados mágicos”, escreveu.
A consulta foi motivada pela frustração de
William ao gastar, por impulso, 20 coroas suecas
(cerca de 3$ canadianos) em bombons, quando
saiu às compras com o avô.
Irritado com o erro de cálculo, pediu ao avô
que o ajudasse a escrever uma carta ao PM sueco pedindo a proibição da venda de doces no
país.
Mas a resposta do primeiro-ministro foi como
um trecho de livro-texto sobre as teorias liberais. “Muita gente acha que é legal comer doces
de vez em quando”, respondeu. “Se as pessoas
não quiserem comer doces, podem decidir não
comprá-los.”
Abortada a pressão para mudar a legislação,
William decidiu insistir com o avô, que prometeu largar o cigarro se ele largasse os doces.

BBC Brasil
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Afeganistão — por detrás da guerra
A
s convulsões político religiosas que
o Afeganistão atravessa há muitos
anos, com as invasões e ocupações de
outros povos através dos séculos, criaram no interior da sociedade dois grupos
distintos que se guerreiam por ocupantes
interpostos. Durante a segunda metade
do século XX, foram os russos, que não
conseguiram manter a hegemonia de
que haviam beneficiado com o anterior
regime. Conhece-se o resto da história.

logias extremistas, que procuram acabar
com os diversos tipos de instituições e
comunidades em que os indivíduos são
pessoas. É assim neste campo, onde se
entrechocam mentalidades e ideologias
tão díspares, que as tropas aliadas se encontram e operam, deixando atrás de si
um cortejo de dramas e vítimas. Quase
inevitável, considerando os incontornáveis objectivos que defendem. E sobretudo, o tipo de adversário manhoso,

Porém a situação não cessou de se deteriorar com o governo dos talibãs, fanáticos, déspotas e intransigentes defensores
da charia. Mesmo se afastados do poder,
os seus sentimentos anti-ocidentais são
sobejamente conhecidos e confirmados,
vivendo a partir da exploração de estupefacientes com que inundam a Europa
e o continente americano. O outro problema—e não o mais insignificante—é

traiçoeiro, que se funde na população,
qual camaleão armadilhado e pronto a
explodir e fazer o maior dano a militares
e civis que estejam na sua trajectória. É
uma guerra contra fantasmas. Que é necessário vencer.
As tropas canadianas têm já o seu lote
de mortos e estropiados. A quem se deve
agradecer o sacrifício supremo. Infelizmente — e desculpem-me a hipocrisia
da frase — não se podem fazer omeletas
sem partir ovos. E todas as guerras têm
as suas vítimas. Que são sempre demais.
Mas impossíveis de evitar.
No Canadá—e no Québec, ler-se
Montreal, em particular—cada vez que
é anunciada a morte de um militar, há
sempre um coro de exaltações e acusações dos hipócritas pacifistas que apenas procuram um pretexto para manipularem a opinião pública, rejeitando
as culpas sobre o governo, neste caso o
de Stephen Harper, esquecendo ostensivamente que foi Jean Chrétien, quem
enviou os primeiros 2 mil soldados para
o Afeganistão. E recordemos a surpreendente falta de debate interno sobre essa
decisão, portanto agora constantemente
criticada pela actual oposição, de todos
os partidos. Os mesmos que não se opuseram nessa época. Ajunte-se também,
que em 2005, o Canadá deveria assumir
a segurança duma região mais estável
que a de Kandahar, onde se encontra
presentemente mas que era, na altura,
destinada à Inglaterra. Foi porém devido
à insistência de Paul Martin, que pretendeu para as nossas tropas o mandato de
pacificação de Kandahar, que a NATO
aceitou. Apesar disso, o muito barulhento e baboso Denis Coderre, eterno contestatário ora do sim, ora do não, afirmou
que teria tomado a mesma decisão se
nessa altura fosse o ministro da Defesa.
Notemos que estas afirmações não são
feitas por nenhum conservador. Elas são
de John Manley, ex-ministro liberal e
de Paul Tellier, autores de um relatório
sobre a missão canadiana naquela região
do globo em Janeiro de 2008.
Mais de dois terços dos mortos em

o facto de exportarem para os países
limítrofes de religião muçulmana, o extremismo das suas convicções. É como
um cancro que começando numa pequena superfície se alastra rapidamente
e, se não detectado e combatido desde
logo, é grande o risco de contaminação
e de corrosão do corpo todo. E o Afeganistão faz fronteira com o Paquistão,
país que possuiu a bomba atómica e
onde são treinados os combatentes talibãs a expensas da fortuna do famigerado
Oussama Bem Laden. Torna-se portanto
um cocktail terrivelmente perigoso que
é imperativo eliminar. A paz mundial —
pelo menos, esta paz periclitante, que
procura subsistir entre conflitos dispersos em terreno minado — depende do
controlo que se possa fazer da situação
e reconstrução do Afeganistão. Não será
impondo maneiras de viver à ocidental
mas sim, a garantia de um equilíbrio estável, dinâmico e próspero para a população, impedindo a imposição de ideo-

combate da coligação, são devidos a
minas anti-carro, outras artesanais, que
destroem as viaturas, portanto blindadas, de transporte de tropas. Isto devese ao facto da falta de helicópteros para
as deslocações, obrigando os militares
a utilizarem as perigosas estradas super
minadas.
Não fora a ausência desses aparelhos,
que poderiam conduzir os militares mais
rapidamente e com maior segurança aos
objectivos, e certamente nunca teríamos
atingido o número de vítimas conhecido.
Recuando no tempo, podemos igualmente atribuir a responsabilidade das
baixas canadianas a Chrétien e seus acólitos. Recordemos que as encarniçadas
críticas feitas pelos liberais ao governo
Mulroney em 1993, incidiram sobre os
contratos de renovação e aquisição de
helicópteros e submarinos nucleares, indispensáveis para as missões das forças
armadas em substituição dos obsoletos
aparelhos existentes. Os velhos hélis
precisam de 40 horas de reparações por
cada hora de voo. E caem com frequência. No caso dos submersíveis, nota-se
ainda hoje essa falta, para defesa do território canadiano no Árctico, tão cobiçado por diversos países, aos quais há dias
se juntou a Dinamarca, que vai enviar
mais reforços militares para o sector, fazendo recear riscos de conflitos armados.
Os submarinos nucleares são os únicos
que podem deslocar-se sob os grandes
gelos e portanto, indispensáveis para a
zona polar. Ora, como sabido, a verborreia liberal conseguiu formar governo e
anulou os contratos assinados, pagando
grandes penalidades e adquirindo depois
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4 submarinos usados, que a Inglaterra
não queria porque defeituosos, mas que
vendeu a bom preço e que depois de um
trágico acidente que matou um tenente
da marinha, estão ancorados no seu porto de abrigo. Pequenas fortunas inúteis.
De bradar aos céus.
E a população no meio disto o que
faz?
Manifesta e acusa alienada por partidarismos irresponsáveis. Como todas
as guerras do mesmo tipo, o desfecho
não será possível pela força das armas.
Trata-se de um “jogo” do gato e do rato,
em labirintos onde se misturam civis e
militares, aumentando os riscos de derrapagens logo exploradas ao máximo
por elementos da quinta coluna. Lá e cá.
Os políticos, com o mito de rentabilizar
votos, mentem e desmentem conforme a
época e os mesquinhos interesses, a fim
de ganhar o poder a todo o custo. O povo
aceita por já estar habituado às manobras.
E a comunicação social torna-se muitas
vezes cúmplice por dar voz e imagem à
propaganda de maldizentes. Quando se
deve informar, sem deturpar.
Apresentando factos, conhecidos, verificáveis. Prontos a desgostar alguns.
É o risco a correr por quem se preocupa
com a dignidade da função.
Por detrás da guerra no Afeganistão,
com a sua corte de dramas, de lamúrias
e de irresponsabilidades, fica a imagem
caricata da entrega, recentemente, da
prestigiosa Medalha de Mérito inglesa
pela Rainha Isabel II a Jean Chrétien.
Digamos que todas estas condecorações
perdem, cada vez mais, significado.

Raul Mesquita

Reis de Portugal
4º Monarca de Portugal
Dinastia: Borgonha
1223-1245

D. Sancho II - O Capelo, o Piedoso, o Pio

C

ognominado «o Rei Capelo», foi
o quarto rei de Portugal (12231245). Nasceu em Coimbra em 1202
e faleceu em Toledo em 4 de Janeiro
de 1248. Filho de D. Afonso II e de D.
Urraca, subiu ao trono em Março de
1223. Era indicado como herdeiro no
testamento de D. Afonso II,
muito embora a ordem de
sucessão fosse já então um
facto. Casou, cerca de 1240,
com D. Mécia Lopes, neta de
Afonso IX de Leão e viúva
de Álvaro Peres de Castro.
Deste casamento não houve
descendência.
Tendo D. Sancho herdado o
trono aos 13 anos, o governo
do reino esteve primeiramente a cargo
de ricos-homens que apressaram o pequeno rei a regularizar as relações com
a Igreja. Foi elaborada uma concórdia
com a igreja e, finalmente, resolvido o
problema com as infantas, irmãs de D.
Afonso II. Depois de resolvidas estas
questões procurou D. Sancho II dedicar-se à administração do País, concedendo forais a diversas povoações.
Iniciou, também, uma nova fase de
expansão territorial, que durou todo o
seu reinado e terminou apenas com D.
Afonso III.
Aproveitando-se das lutas que Afonso IX de Leão mantinha com os Mouros, o monarca iniciou uma campanha
no Alentejo em 1226. Entre este ano e
1239 conquistou todo o Alentejo, tendo, para tal, muito contribuído a acção
da Ordem de Sant’Iago. Esta Ordem
militar recebeu como pagamento dos

serviços prestados diversas povoações,
tais como Aljustrel, Sesimbra, Aljafar
de Pena, Mértola, Aiamonte e Tavira.
Apesar desta excelente actuação militar, o rei, no que concerne à administração, revelou-se fraco e indeciso, de tal
modo que aquela se tornou desleixada
e descuidada.
Os nobres abusavam pela sua prepotência de vencedores, os bispos aproveitavam os distúrbios causados por
aqueles para se imiscuírem na vida pú-

blica e política. A luta entre homens da
Igreja e ricos-homens tornou-se quase
permanente. Também as ordens monásticas reclamaram dos abusos por parte
dos nobres. O bispo do Porto, Martinho
Rodrigues, queixou-se ao papa de que
o rei usurpava o direito de jurisdição
sobre a cidade, que dependia
da Sé. O papa admoestou o
rei, que pareceu submeterse. Também o bispo de Lisboa se revoltou contra o rei,
acusando-o de ofender as
liberdades religiosas. Mais
uma vez o papa recorreu
a admoestações. Contudo,
quando em 1238 outras queixas, do novo bispo do Porto,
se levantaram contra o rei, o bispo de
Salamanca lançou um interdito que o
papa confirmou. Todas estas queixas
mostram a desordem que grassava no
reino devido às constantes brigas entre
nobres e clero, brigas que o rei se mostrava incapaz de sanar.
Todas estas queixas por parte do clero foram ainda agravadas por intrigas
alimentadas pelo príncipe D. Afonso,
que desde 1238 vivia em Bolonha. No
concílio de Lião, prelados e nobres
portugueses descreviam a desordem do
reino em termos tais que deles se pode
inferir a deposição do rei.
A resposta por parte do papa foi uma
bula onde dizia dever incumbir-se da
restauração do reino alguém activo e
prudente, e que esse alguém só poderia ser D. Afonso. Numa assembleia de
prelados e nobres portugueses, reunida
em Paris, D. Afonso jurou que guar-

daria e faria guardar todos os privilégios, foros e costumes dos municípios,
cavaleiros, peões, religiosos e clérigos
seculares do reino. Em finais de 1245
ou nos princípios do ano seguinte, o
conde de Bolonha desembarcou em
Lisboa. Da luta entre partidários do rei
e de D. Afonso saiu vitoriosa a facção
de D. Afonso. D. Sancho II retirou-se
para Toledo, onde viria a falecer pouco
tempo depois.
© 2001 Porto Editora, Lda.
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Casamento elegante
de Nancy e Ricardo

N

ancy Martins e Ricardo Santos
acabam de enriquecer o património matrimonial, com o seu casamento no passado dia 25 de
Julho, na vetusta e muito
nobre Capela Notre-Dame du Sacré-Coeur, situada no velho Montreal.
A mui digna cerimónia
religiosa foi presidida
pelo padre Miguel Castellanos, pároco local.
Foram padrinhos, pelo
lado do noivo, Alexandre
e Erico Santos, enquanto
a madrinha da noiva foi
Sandy Martins.
A Nancy, editora de
“A Voz de Portugal” e
vice-presidente de “O
Açoriano”, é extremosa
filha de Odete e Eduino
Martins, conselheiro da
agência funerária Alfred
Dallaire|Memória; e o
Ricardo Santos é carinhoso filho de Anabela
e António Santos, todos
desta cidade.
Os nubentes foram ainda privilegiados com as presenças dos
avós do noivo, Maria e José Leitão, e

da avó da Nancy, Evangelina Bento.
E, a sorrir-lhes o futuro, as meninas
das flores: Emma Medina, Jessica Leitão, Liana Medina
e Maemi Aöri Jesus
Cureces.
Cerca de 300 convidados
acompanharam o feliz casal no decorrer das
bodas nupciais, que
se realizaram no
Belvédère do Centre des sciences de
Montréal, no Cais
Rei Eduardo, com a
extraordinária panorâmica proporcionada pelo Rio S. Lourenço e a citadina e,
à noite, pelo fogo
de artifício, em que
o Canadá muito se
distinguiu com a sua
exibição.
Para
entretenimento, John Sadowy, ao piano, e
Elie Haroun, voz e
viola, preencheram
© Foto Antero Branco
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os agradáveis momentos do coquetel,
ao ar livre, e o baile foi animado pela
Discotea Divertimentos Goldstar, com

Alex Ferreira e Salvatore Randazzo.
Por uma questão de gosto próprio, o
feliz casal optou
por passar a sua luade-mel num hotel
montrealense. Muito prudente, também, da parte deles,
tendo em atenção
os perigos da actualidade em algumas
estâncias turísticas
estrangeiras, afectando a saúde de
quem as frequenta.
Parabéns aos noivos e às simpáticas
famílias, com votos
de muita saúde e
eterna felicidade.

António Vallacorba
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Maria de Barros, a emissária
Cabo Verdeana em Montreal…
P
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ela 23ª vez, teve lugar na cidade de Montreal o
Festival Internacional de Noites Africanas, do dia
14 ao 26 de Julho. O Presidente do Festival, Lamine
Touré, ao iniciar o Festival “Noites Africanas”, detinha a fantasia de fazer descobrir às pessoas daqui, os
músicos de ascendência africana e, este ano, sente-se
satisfeitíssimo por ver a participação de tantos artistas vindos dos mais diferentes lugares do mundo.
Uma grande artista que participou já pela segunda
vez neste Festival foi Maria de Barros. Ela é sobrinha e afilhada da grande diva Cabo Verdeana Cesária

Évora. Os seus pais são de Cabo Verde, da ilha Brava, a ilha mais pequena do arquipélago, mas também
a mais romântica. Maria nasceu em Dakar, Senegal,
cresceu em Nouakchott, Mauritânia e veio depois
para os Estados Unidos da América com apenas 13
anos de idade, vivendo presentemente na cidade de
Los Angeles, no Estado da Califórnia, com o seu marido. Ela e os quatro irmãos e irmãs cresceram em
ambiente Cabo Verdeano, pois a sua mãe sempre
cozinhava comida regional e cantava as mornas e as
coladeiras tradicionais, com a música e a língua de

Cabo Verde. Maria vai duas ou três vezes por ano
a Cabo Verde onde se sente em casa, e no meio da
família, inspira-se muito.
Foi na verdade a madrinha que a impulsionou a seguir a vida artística e ainda hoje, antes de Maria sair
com um trabalho, ele é certamente aprovado por Cesária. Quando ela canta é geralmente acompanhada
por vários músicos que tocam o cavaquinho, a guitarra acústica, baixo, bateria e teclados, e no último disco há mesmo a participação da Filarmónica de Los
Angeles. As pessoas que tocam clarinete fazem parte
da banda de Phil Collins.
O ano passado ela apresentou um espectáculo no
Teatro do Artista em Lisboa que teve um enorme
sucesso e agora esteve na Alemanha e Áustria, indo
depois para Calgary, México e China. A música temna levado aos quatro cantos do mundo e ela sente-se
feliz. A música não tem cores, não tem religião, não
tem língua, mas tem o condão de reunir as pessoas.
Maria gostaria de poder cantar para todos os Presidentes dos países que estão em guerra e convence-los
a escutarem a sua música antes de irem bombardear,
porque segundo a opinião dela, eles acabariam com
a guerra.
Ela já lançou três CDs. O último CD tem por título “Morabeza” que manifesta a simples e sublime
expressão que caracteriza a alma do povo, a solidariedade em tempos de menos sorte, a bondade, a
hospitalidade, simpatia e amizade. São 11 árias em
Crioulo e através dessas modas ela transportou-nos
até Cabo Verde. Algumas canções são de sua própria
autoria, mas a maioria são de outros artistas que escrevem as letras e lhas enviam. Uma canção que tem
tido enorme sucesso é Reggadera, uma combinação
de Reggae e coladeira que os ouvintes e admiradores veneram. Em Portugal esteve nos Top 3 durante várias semanas. Na noite do espectáculo, no bar
Kola Note, Maria de Barros enfeitiçou os seus fãs e
pôs todo o mundo a rodopiar. Foi efectivamente uma

Coisas do corisco

C

á está A Voz de Portugal de volta
às bancadas dos nossos comércios,
onde todas as semanas os Portugueses,
de todas as idades confundidas, botam
um olhar, às vezes furtivo, outras com
mais atenção, mas o certo é que há sempre uma coisinha interessante para todos.

E é com esta certeza que os colaboradores deste semanário se dão corpo e
alma para que às quartas-feiras, o jornal que tão generosamente nos acolhe
no seu seio, possa chegar até às vossas
mãos, porque sem vocês e os nossos
estimados clientes que compram espaço de publicidade nas nossas páginas,
não haveria mais jornais.
Mudando de assunto, aqui há muitos
bufetes onde se come até poder, por
apenas 10 dólares, mas na Alemanha,

num bordel do norte do país, há um
bufete quente que, por 90 dólares, oferece um serviço de comida, bebida e
relações sexuais até o cliente poder…
é caso para dizer que é um bufete quente…
Mas voltamos à nossa província, antes de ir até à França… Aqui, o Imam
Said Jaziri, que foi repatriado para o
seu país, não sem fazer uma escala nos
Açores e tentar convencer as autoridades portuguesas que estava sendo mal
tratado no avião, conseguiu num programa de televisão filmado aqui – e a
ser envidado por todo o território francófono do mundo –, a não ser servido
vinho no dia que ele participava, e os
quebequenses que estavam no mesmo
programa foram de acordo a irem beber para a cozinha, às escondidas do
dito cujo. Louvado seja Deus.
Mas na França, numa reunião em que
participava o Primeiro-Ministro do
Iraq, o chefe do gabinete queria que
não fosse servido nenhum vinho durante o jantar-encontro, para que a religião
Muçulmana seja cumprida. Resultado,
o jantar foi pura e simplesmente cancelado pelos responsáveis franceses,
segundo o blog do jornalista Georges
Malbrunot, do Fígaro. Estava fora de
questão fazer a vontade ao senhor. A
maioria dos leitores esteve de acordo,
ou seja, se vens ao nosso país, respeita
os nossos costumes. Bravo.

José de Sousa

linda experiência que vivi ao estar presente no seu
espectáculo.
Maria de Barros recebeu das mãos do Presidente

de Cabo Verde um certificado de Mérito Cultural e
sua foto está no Palácio de Artes Culturais juntamente com a foto de Cesária e de grandes compositores
de Cabo Verde, sinal de que o povo a aceitou como
filha.
Maria não tem filhos, por opção, mas tem algumas
escolas em Cabo Verde onde ajuda financeiramente
todas as crianças.

Natércia Rodrigues
Fotos de José Rodrigues

Escola funerária vai
abrir portas em Lisboa

A

actividade funerária ainda é um negócio de família, mas em Setembro
vai abrir a primeira escola, com aulas de
psicologia do luto e “embalsamamento”.
Existem mais de mil agências funerárias em Portugal, mas apenas uma multinacional. “Este é um sector marcado
por empresas familiares, micro-empresas que têm em média três funcionários”, disse à Lusa Nuno Monteiro,
presidente da Associação Nacional de
Empresas Lutuosas, (ANEL), que hoje
inaugura a Escola Funerária. Nas empresas mais pequenas, os funcionários
desempenham “vários papéis”: “o escriturário pode ser também motorista”,
explicou. No entanto, nos últimos anos
tem-se assistido ao aparecimento de
novos empresários “que querem mudar
a mentalidade” e apostar na formação.
A preparação do cadáver, que “até
2005 era um bocadinho rudimentar”,
é uma das grandes preocupações destes
profissionais. “Preparar um cadáver
não é só vesti-lo. Existe todo um trabalho que pode demorar entre 20 minutos
e duas horas: é preciso maquilhar, lavar, preparar o corpo. Desde 2005 que
ensinamos uma nova técnica: a tanotopraxia”, explicou Nuno Monteiro.
Com esta técnica, que se assemelha
ao embalsamamento, o cadáver adquire
uma aparência calma e serena, seme-

lhante à existente em vida. No entanto,
“ainda existem pessoas que não têm
formação e pensam que basta pôr um
bocado de maquilhagem”, criticou.
“A apresentação do cadáver à família é um momento muito importante
em todo o processo de luto e, do ponto de vista psicológico, a restituição
do aspecto natural da pessoa falecida
ajuda a atenuar a dor dos familiares”,
explicou. Nos novos cursos da Escola
Funerária - de agente funerário e de técnico de serviços funerários - também se
aprende psicologia do luto.
“Não se pode falar com uma pessoa
que acaba de perder um ente querido
da mesma forma como se serve um café.
Mas ainda há pessoas que, inconscientemente, têm comportamentos que não
são os mais correctos”. Para acabar com
estas situações, a ANEL contratou psicólogos que vão ensinar os profissionais
a lidar com o luto.
Aulas de anatomia, medicina legal,
prevenção de risco, higiene e saúde no
trabalho são outras vertentes dos cursos,
que terá aulas teóricas na sede da ANEL
e aulas práticas no Instituto de Medicina
Legal e Instituto Nacional de Soldadura
(aulas de soldadura de urnas).
Além da formação dos agentes no contacto com os clientes, os cursos ensinam
também técnicas de gestão das agências.
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†
4 de agosto de 2009
1 euro = caD 1.546520
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
URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS
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

aSSociaÇÕeS e clUBeS
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass.Port.doEspíritoSanto 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
CentrodeAjudaàFamília 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

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

450.659.4359
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

IgrejaBaptistaPortuguesa 514.484.3795
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 450.687.4035

AGÊNCIAS DE VIAGENS
681 Jarry Est

CONTABILISTAS

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

DENTISTAS

DR. THUY TRAN

4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.845.5804

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

iGReJaS

ALGARVE

3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

514.273.9638

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

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

REVESTIMENTOS

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

7129 Boul. St-Michel

355 Rachel Est

514.844.3054

CONFORT
LATINO

LISBOA

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

TAPIS RENAISSANCE St-Michel

514.725.2626

SEGUROS

MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100Boul.leCarrefour 514.770.9974

TRANSPORTES

†

idalina ferreira de Lima
1926 – 2009

Faleceu em Montreal, no dia 15 de Julho de
2009, com 88 anos de idade, Silvina de Sá
da Silva Branco, natural da Gemieira, Ponte
de Lima, Portugal.
Deixa na dor seus irmãos (ãs), sobrinhos
(as), assim como outros familiares e amigos.

Faleceu em Montreal, no dia 23 de Julho
de 2009, a senhora Idalina Ferreira de
Lima, natural de Arrifes, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seus filhos Eduardo, Hermínio (Line), Daniel (Joann) e Judith (LouisMarie); seus netos e bisnetos, suas irmãs,
seus cunhados, sobrinhos e sobrinhas,
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

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire Groupe Yves Légaré
1350, autoroute 13, Laval
514-595-1500
Victor Marques
O funeral decorreu no dia 27 de Julho de 2009, após missa de corpo
presente, às 12 horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Laval,
seguindo para o Cemitério St-Martin, onde foi a sepultar.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

CANTINhO DA pOEsIA

Recordações
Ao passar pela Ribeira
Oiço os pregões matinais
Vejo a varina que é peixeira
E a traineira junto ao cais

Passo ali para recordar
Os velhos tempos de outrora
Naquela muralha, a almoçar
Minha saudade ainda lá mora
Viam-se cenas teatrais
Nesta cidade Lisboeta
Chulos, pombos, e pardais
A policia de lambreta

514.946.1988

Encostados aos lampiões
Os oportunos vigaristas
Era uma corja de ladrões
Para enganar os turistas

Na linha, o comboio apitar
No Tejo, um barco que passa
No cais, o cacilheiro a chegar
E o Cristo rei que nos abraça
Neste corrupio de vai e vem
Onde passam multidões
Ninguém conhece ninguém
Só existem recordações.
José da Conceição

comigo quer voltar
Por tanto tempo vou ficar escravo,
De um certo alguém que não vem,
E que me deixa em duvida.
Às vezes sem que eu queira,
Este alguém me perturba.

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 experiência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, eficácia e garantia: 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.

514-374-2395

falo
Português

1940 - 2009

Como nos tempos de noivado,
Só que agora os tempos são outros,
Talvez tudo tenha mudado.

Faleceu em Montreal, no dia 21 de Julho
de 2009, com 72 anos de idade, António
Pacheco Garcia, natural da Vila de Água
de Pau, São Miguel, Açores, esposo de
Maria Laura Ventura, pai do já falecido
Daniel.
Deixa na dor sua esposa; seus filhos José
(Armanda Garcia), Nelson (Kathy Kowal);
seus netos (as) Philip, Veronica (Shawn
Andrade), Carolyn, Matthew, Megan,
Christopher, Ashley, Crystal, Brittany,
Holly, Anthony; seus 2 bisnetos Daniel e
Aliya; seu irmão Carlos; sua irmã Maria;
assim como outros familiares e amigos.

O funeral decorreu na sexta-feira 24 de Julho de 2009, às 10 horas, na
Igreja Santa Cruz, seguindo-se a sepultura no cemitério Notre-Damedes-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Por uma coisa banal terminamos
O romance, o tempo passou,
Nunca mais há vi ela casou.
Eu soube que está arrependida,
E comigo que voltar,
Para recomeçar a nossa vida.

António Pacheco Garcia

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMORiA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

Trazendo-me tristeza e desconfiança,
Será que ela ainda me ama!
Será que ela ainda dança?

Vivaldo Terres

lisboa tu és divina
Cidade maravilhosa!
Cheia de amor e carinho...
Quantas vezes te adorei.
Pois estas no meu caminho!

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

António R. Da Silva

Faleceu em Montreal, no dia 21 de Julho
de 2009, com 68 anos de idade, António
R. Da Silva, natural de Fontelas, Portugal,
cônjuge de Madeleine Lagacé.
Deixa na dor a sua cônjuge; seus filhos
Armando (Dina), Eduardo, Carlos, Jorge
(Viviane); sua neta Camille; o filho da sua
cônjuge Stéphane (Isabelle) e seus netos
Jean-Philippe, Étienne e Gabriel; sua mãe
Olinda Pinto; cunhados, cunhadas, assim
como outros familiares e amigos.

†

Lisboa tu és divina...
Sabes quanto me fascinas!
Quantas vezes te adorei!
Pois és tu que me iluminas.

pRof. MeSTRe aiDaRa

†

O funeral decorreu na sexta-feira 24 de Julho de 2009, às 14 horas, na
Igreja Santa Cruz, seguindo-se a sepultura no cemitério Notre-Damedes-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Haviam polidores de esquinas
Cauteleiros e engraxadores,
Vendedores de fruta, e varinas
Soldados, e trabalhadores

Oh Lisboa dos poetas!
E dos grandes escritores...
Como posso te esquecer.
Se sou um dos teus amores!

O funeral decorreu na terça-feira 21 de Julho de 2009, após missa
de corpo presente, na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério
Notre-Dame-des-Neiges.
Em nome da família, que se encontra em Portugal, a família Fonseca
agradece os amigos que se dignaram acompanhar e tomar parte nas
cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. A todos um sincero Obrigado.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORiA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Pedro Alves

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.842.8077

Silvina de Sá da Silva Branco

Vivaldo Terres

os colombos
Outros haverão de ter
O que houvermos de perder.
Outros poderão achar
O que, no nosso encontrar,
Foi achado, ou não achado,
Segundo o destino dado.
Mas o que a eles não toca
É a Magia que evoca
O Longe e faz dele história.
E por isso a sua glória
É justa auréola dada
Por uma luz emprestada.
Fernando Pessoa

†

Maria dos Anjos Tavares Garrido

Faleceu em Montreal, no dia 16 de Julho
de 2009, com 81 anos de idade, Maria
dos Anjos Tavares Garrido, natural de
Toregas, Bunheiro, Murtosa, Portugal,
viúva de Manuel Valente Pereira.
Deixa na dor seu filho João Batista
(Maria Aldina Esteves); suas filhas
Maria (Manuel Costa) e Anabela (Carlos
Costa); seus netos (as) Manuela, Sandra,
Paula, Sónia, João Manuel, Marc-André
e Sarah e seus cônjuges respectivos;
seus bisnetos Alexandra, Stephanie,
Miguel, Manuel, Raquel, Brian, Jordan,
Eva, Serina e Taylor, 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
Uma liturgia da palavra decorreu no domingo 19 de Julho de 2009,
às 17 horas, no salão. O seu corpo foi trasladado para o Cemitério de
Bunheiro, Murtosa, Portugal.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.
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EspECIAl DO Mês
eMpReGoS
Operários, mínimo de 5 anos
exp. em “pavé-uni” e muros de
apoio. Bom salário.
Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Empresa em plena expansão
procura instalador de “pavé-uni”,
com um mínimo de 5 anos de experiência. Também procuramos
jornaleiro com 3 anos de experiência. Salário conforme qualificações.
Muitas regalias.
514-325-7729
Casal para manutenção de 52
apartamentos, em Laval (Metro
Cartier). Experiência (1-2 anos).
DEVE VIVER NO PRÉDIO – apartamento fornecido.
514-355-7171
Procuramos serralheiro
soldador. Para informações
514-582-8705
Paisagista com experiência em
Mestre Omar
“pavé-uni”,
asfalto, etc. Trabalho
$
200.00
Payé 5 août
au 23 sept.
2009 (8x) - expeem Laval.
Salário
conforme
riência. 450-963-3462

aRReNDa-Se
Grande 4 ½ em St-Léonard, próximo do autocarro 141. Estacionamento privado.
514-728-6831

eNcoNTRoS
Cavalheiro, div., a viver só. Casa
montada, vida financeira desafogada. Pretendo conhecer senhora
para fins sérios, idade 45-55, de
boa saúde. 450-719-0694

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

COLABORE COM
O nOSSO JORnAL

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

*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.

Ue: portugueses são dos
que menos utilizam internet
O
s portugueses estão entre os europeus que
menos utilizam a Internet apesar de o país estar bem coberto e oferecer possibilidades de ligação acima da média europeia, revela um estudo da
Comissão Europeia divulgado hoje em Bruxelas.
O relatório de 2009 da Comissão Europeia sobre a
competitividade digital mostra que o sector digital
europeu fez «fortes progressos» desde 2005, com 56
por cento dos europeus a utilizarem regularmente a
Internet em 2008. Em Portugal, apenas 38 por cento utilizam a Internet regularmente (pelo menos uma
vez por semana), o que coloca o país em vigésimo
segundo lugar entre os 27 Estados-membros.
Simultaneamente, apenas 29 por cento dos portugueses usam a Internet todos os dias, para uma média europeia de 43 por cento. O relatório mostra que
“Portugal é um dos países com a taxa mais baixa de
utilizadores regulares e frequentes, e tem uma quota

Astrólogo – Espiritualista Africano

Silva, Langelier
& Pereira inc.

MESTRE OMAR

TEL.

2 ANúNCIOs pOR $15.00*

514-690-0366

Assurances Pierre G. Séguin inc.

O mais importante da Astrologia é obter resultados bons rapidamente, e garantidos a 100%. Dotado de poderes ajuda a resolver problemas difíceis ou
Seguros e serviços ﬁnanceiros
graves, como: amor, insucessos, depressões, negócios, injustiças, casamento, impotência sexual, maus-olhados, doenças Espirituais, sorte nas candidaturas, desporto, exames, protecção contra perigos como acidentes em todas as circunstâncias, aproxima e afasta pessoas amadas, com rapidez total.
Tels.: 514.282.9976
Se quer prender uma vida nova e pôr ﬁm a tudo
o que
preocupa,
nãoDIRECT
perca• MODIFICATIONS POUR 24 JUIN 2009
BRUNO
DE o
MATOS
• PROPRIO
514.288.5177
1963
- 2009
tempo, contacte o mestre OMAR, ele trataráFORMAT:
do seuCARTE
problema
com• 3,22
eﬁcácia
D’AFFAIRES
PO X 28eAGATES • NOIR & BLANC • 12 PUBLICATIONS: À PARTIR DU 13 MAI 2009 • LANGUE:
PORTUGAIS
Fax:
514.848.0133
honestidade. Consulta à distância e pessoalmente
segunda
a sábado,
das
A VOZ DEde
PORTUGAL
• 4231B,
BOUL. ST-LAURENT,
MONTRÉAL (QC) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
9 às 21h. Resultados rápidos em 7 dias. Português,
Inglês.
KM • 10 JUINFrancês,
2009 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM
75, Napoléon, Montréal (QC) h2W 1K5

46 ANOS

09_0805-0923

Precisamos de homem para trabalho geral de armazém, com carta
de condução classe 3 ou 5.
514-845-0164

veNDe-Se

A partir de apenas 2%

4 pneus de inverno com
jantes de inverno. $400.
514-571-1924
Teclado (keyboard) português
de Portugal à venda. Escreva
português com os acentos sem
problema.
514-299-2966

PUBLiCADO TODAS AS
qUARTAS-fEiRAS

LEiA E DiVULGE

Laval Oeste

*

Bruno De Matos
SEMPRE AO SEU DISPOR!

Agent immobilier afﬁlié

514.725.6837 cell.
514.856.4444 ext. 381
514.856.4449 fax
brunodematos@hotmail.com
www.BrunoDeMatos.com
Cottage destacado, 2 qtos, ar
IMMOBILIERS VERSAILLES • CARLOS ARRIOLA & ROBERT RAYMOND
condicionado, lareira a gás,
www.propriodirect.com SERVICES
FORMAT: IMMOBILIER; 2 COLS X 63 AGATES • NOIR ET BLANC • MODIFICATIONS POUR 23 JUIN 2009
A VOZ DE(QC)
PORTUGALH7L
• 4231B, 3H7
BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W
1Z4 • TEL. 514.284.1813
• F. 514.284.6150 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM
aspirador
central,…
3899, aut. des Laurentides, #200, Laval
K.M.

Carlos Arriola

514 862-8898
Agent immobilier affilié

7275, rua Shebrooke E.,
local 53
Montreal (QC) H1N 1E9
www.siversailles.com

Robert Raymond

514 962-3282
Agent immobilier affilié

Magnífico condomínio situado em Rivière-des-Prairies,
com 2 quartos, lindo terraço,
grande casa de banho. Área
aberta de 1100 p.c.
Deve visitar.
Ideal para primeira casa.
Contacte Carlos Arriola
514-862-8898

O

DID

N
VE

RiViÈRE-DES-PRAiRiES STE MARTHE SUR-LE-LAC

Magnífico 6plex (6 x 4.5), construído
em 2005, ideal para residir ou como
investimento. A40 facilmente acessível via Boul. St-Jean-Baptiste. Próximo
de todos os serviços. 669 000$

Luxuoso condomínio em sítio calmo. 2
qtos, bela cozinha, qto de banho moderno. Salão e qto de jantar abertos. Lareira a gás. Sistema de filtração da água.
Estacionamento exterior. 167 000$

elevada de população que nunca utilizou a Internet”
(54 por cento). Segundo o estudo, 95 por cento da
população portuguesa tem a possibilidade de utilizar
uma ligação DSL (alta velocidade), um valor acima
da média europeia (92,7), o que coloca o país na décima segunda posição entre os 27. A Comissão Europeia também conclui que Portugal tem uma “posição
relativamente forte” na sociedade da informação em
termos de aplicações comerciais (e-business e e-commerce) e é um dos países que lidera em termos das
possibilidades oferecidas à população para dialogar
com a administração pública (e-government).
Entre as diversas faixas etárias, os jovens europeus
entre os 16 e os 24 anos são os internautas mais activos: 73 por cento utilizam regularmente serviços
para criarem e partilharem conteúdos em linha, o que
representa o dobro da média (35 por cento).
LUSA
COLABORE COM O
nOSSO JORnAL
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BOCA DO INFERNO

Gripe: Diga a
M

ais vasta e perniciosa do que a pandemia de gripe comunicar ao país que se registaram 20 novos casos.
A, talvez só a pandemia de informações acerca Será necessário informar que os 73 casos registados no
da gripe A. Julgo que Esopo escreveu a fábula Pedro e distrito de Setúbal já estão a canja de galinha, ao passo
o Lobo apenas porque, na Antiguidade, não havia jor- que os 92 casos do distrito de Beja ainda se assoam
nais. Se houvesse, estou certo de que teria optado por com uma regularidade apreciável (12 vezes por hora).
escrever a fábula O jornalista e a pandemia.
É certo que será urgente descobrir um tratamento efiQue me lembre, esta é a terceira pandemia que o caz para todas estas doenças, mas não é menos urgenmundo enfrenta com sucesso no espaço de 10 anos. te encontrar melhores nomes para elas. Vacas loucas,
Primeiro, a doença das vacas loucas ia dizimar dois gripe das aves e gripe dos porcos, por muito que sejam
terços da humanidade, e a imprensa publicou artigos depois rebaptizadas mais dignamente com as aborrecique ensinavam a distinguir um bife infectado de um das (e, logo, mais honradas) designações BSE, H5N1
bife escorreito, entrevistas a cientistas, criadores de e H1N1, têm problemas de credibilidade inultrapasgado e homens do talho, e reportagens sobre ministros sáveis. É difícil temer doenças que atacam a bicharaque comiam miolos. Depois, a gripe das aves ia matar da com resfriados e loucura. Qualquer dia aparece o
mais do que a peste negra. Vários pombos faleceram pé de atleta dos texugos, ou o herpes labial da mosca,
e algumas gaivotas ficaram
esses sim verdadeiramente
estropiadas para sempre, “Nos filmes, quem procura devastar o mortíferos e pandémicos mas a pandemia acabou por planeta com vírus novos são cientistas e ninguém acredita.
nunca se verificar. Neste loucos. Na realidade, são vacas lou- Acaba por ser inquietante
momento, vivemos a pan- cas. E porcos constipados. Felizmente, registar que os animais andemia da gripe suína. Já foi
dam, pelos vistos, a conspidito que a gripe A é menos até agora, a bicharada tem evidencia- rar para gerar pandemias.
perigosa e letal do que a do menos talento para dizimar do que Nos filmes, quem procura
gripe vulgar, mas até agora para vender jornais”
devastar o planeta com
isso não impediu nenhum
vírus novos são cientistas
jornalista de ir para a porta do hospital contar toda a loucos. Na realidade, são vacas loucas.
gente que entra nas urgências a espirrar. Se, de facto, E porcos constipados. Felizmente, até
estamos perante uma versão mais fraca mas igualmen- agora, a bicharada tem evidenciado
te contagiosa da gripe normal, os jornalistas terão mui- menos talento para dizimar do que para
to trabalho para acompanhar todos os casos, como pa- vender jornais.
rece ter sido a intenção até aqui. Todos os estágios da
Ricardo Araújo Pereira
gripe A terão de ser relatados, e portanto não bastará

BOCA DO INFERNO

Tu andas na lua, homem
Q

HORiZOnTAiS: 1. Introduzem-se. Red. de para. 2. Desfruta. Falador. 3. Bago do cacho da videira. Dado ou tomado de empréstimo.
4. A mim. Superiora de um convento. Palavra havaiana que designa
lavas ásperas e escoriáceas. 5. Pessoa excessivamente gorda (fig.).
Terreiro. 6. Vertigem. Género de poáceas a que pertence o milho. 7.
Quebradiço. O que numa série de nove ocupa o último lugar. 8. Graceja. Até agora. Doutor (abrev.). 9. Apressado. Doutora (abrev.). 10.
Bofetada (pop.). Redil. 11. Altar cristão. Que tem grandes ossos.
VERTiCAiS: 1. O vício de fumar. Agradecida. 2. Conjunto de erva muito basta. Erguer. 3. Despida. Espécie de albufeira. Espécie de capa
sem mangas. 4. Planta liliácea da China. O comércio. 5. Contr. dos
pron. me e a. Sectário do arianismo. 6. Massa de neve que se despenha do alto dos montes. Vagas. 7. Que produz movimento. Contr. da
prep. de com o art. def. o. 8. Parte do navio abaixo do nível da água.
Alternativa (conj.). 9. Ponta aguçada. Escudeiro. Disco digital de alta
capacidade compatível com os discos compactos. 10. Porto abrigado.
Serpente venenosa. 11. Atordoar. Verbal.

sUDOKU

uarenta anos depois, a ida do homem à Lua con- obras: desde que Neil Armstrong pôs o pé na Lua, boa
tinua a impressionar-nos: como é possível que parte da ficção científica deixou de ser ficção. E, até
a humanidade tenha colocado dois ou três astronau- certo ponto, científica. A saga de Hans Pfaall, o herói
tas em solo lunar, mas continue sem conseguir parar de Edgar Allen Poe que chega à Lua a bordo de um
a aparentemente irreversível queda de cabelo que me balão de ar quente, perde impacto quando comparavai devastando a pelagem do osso frontal? Tenho mui- da com o relato real do feito de 1969. A história de
to apreço pela investigação científica e pelo valor sim- Michel Ardan, que, em Da Terra à Lua, Júlio Verne
bólico da ida à Lua, mas emocionar-me-ia mais se a projecta para a Lua com uma espécie de canhão, deiminha testa não estivesse a ficar mais ampla. Custa a xa de ser fantástica se cotejada com a história de Neil
entender que se avance para a Lua antes de estarem Armstrong e seus colegas. E a proeza do Cyrano de
resolvidos alguns dos mais graves problemas da Ter- Bergerac de Edmond Rostand, que diz ter saído da
ra, no topo dos quais está a calvície, especialmente a Terra após um banho de mar sob a luz da Lua cheia, a
minha. Confesso que já fui
qual teria atraído a água dos
menos sensível aos pro- “O mundo ficaria substancialmente seus cabelos como faz com
blemas dos carecas, mas diferente se deixassem de ser ficção as as marés, só mantém algum
vou ficando cada vez mais histórias daqueles filmes em que um ca- do seu interesse porquanto
chocado com a ida à Lua à
mistura a ida à Lua com o
medida a que a minha ca- nalizador acaba de consertar a torneira tema do cabelo - sugerindo,
beça se vai assemelhando à de uma senhora que, além de envergar aliás, que a viagem lunar
superfície lunar.
apenas um avental, constata nesse mo- está vedada aos carecas,
Não sou, evidentemente, mento que não possui quaisquer meios o que uma vez mais se lao único desiludido com a
menta.
viagem que faz agora 40 convencionais de pagamento de bens A observação de que o
anos. Muitos escritores não ou serviços”
passeio lunar dos americapodem deixar de ter sentido
nos esvaziou a ficção ciena aventura da NASA como um cínico ataque às suas tífica é, no entanto, corriqueira. Pessoalmente, não me
interessa o modo como a realidade ultrapassou certa
ficção, mas o contrário: a possibilidade de que certa
ficção se transforme também em realidade. Que outras histórias de ficção podem vir a tornar-se reais,
após a chegada à Lua? Um monstro de Frankenstein
verdadeiro seria interessante. Uma viagem no tempo,
também. Mas, sobretudo, o mundo ficaria substancialmente diferente se deixassem de ser ficção as histórias
daqueles filmes em que um canalizador acaba de consertar a torneira de uma senhora que, além de envergar
apenas um avental, constata nesse momento que não
possui quaisquer meios convencionais de pagamento
de bens ou serviços. Eis um projecto no qual a NASA
poderia investir com o meu beneplácito. Num mundo
assim, ao que tenho visto, até os carecas se divertem.

Ricardo Araújo Pereira

amália Hoje
A
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ideia surgiu quando foi proposto a Nuno Gonçalves a criação de um disco para homenagear
Amália Rodrigues no aniversário do seu falecimento. Ao início rejeitou o desafio, mas rapidamente um
“não” transformou-se num “por que não?”.
Depois de pensar em quem convidar e depois de os
convidados terem aceite o convite, o projecto estava pronto para andar. Consistia em gravar um álbum
com versões Pop dos fados de Amália Rodrigues.
Pretendia-se, desta forma, homenagear a mais célebre fadista de Portugal.

A escolha dos membros para este projecto foi feita
com base em características peculiares de cada um,
tal como explica Nuno Gonçalves: “ O Fernando
aparece-nos para dar intenção ás palavras e também intensidade. Sabemos da ligação dele à poesia
e à Língua Portuguesa, já editou livros (…) Eu que-

RECEITA DA sEMANA
vares, que foi o primeiro single da banda a ser apresentado. Por isso, o público estava bastante familiarizado com o tema e acompanhou cantando. A segunda
música a ser tocada foi “Nome de Rua”, interpretada
por Paulo Praça. A terceira música, segundo a banda,
era “intocável. Foi uma música da altura que Amália
pensou em suicídio e a música escolhida para tocar
no seu funeral. Só tivemos conhecimento disto já em
fase de entrevista, depois do álbum sair”. Essa música é “O grito”. A avaliar pelos aplausos do público,
apesar de ser uma música controversa, valeu a pena
o risco. A “formiga Bossa
Nova”, um fado que tem
influência dos tempos que
Amália passou no Brasil, foi a quarta canção a
ser apresentada. Foi para
o público uma surpresa tendo em conta que o
seu intérprete, Fernando
Ribeiro, é o vocalista da
banda portuguesa de heavy metal, os “Moonspell”.
Por isso, o seu registo habitual é diferente daquele
deste projecto.
O público recebeu muito
bem esta mudança, apreciando bastante esta versão mais leve de Ribeiro.
Após uma salva de palmas
entusiasta e demorada por
1- Fado Português
(Sónia Tavares/Fernando Ribeiro/Paulo Praça)
2- Grito
(Fernando Ribeiro/Sónia Tavares)
3- Gaivota
(Sónia Tavares)
4- Nome da Rua
(Paulo Praça)
5- Formiga Bossa Nova
(Fernando Ribeiro/Paulo Praça/Sónia Tavares)
6- Medo
(Sónia Tavares)
7- Abandono
(Paulo Praça/Sónia Tavares)
8- L’important c`est la rose
(Paulo Praça/Fernando Ribeiro)
9- Foi Deus
(Sónia Tavares/Paulo Praça)

arroz integral à Grega

Dificuldade:
Ingredientes:
Preço:
1 colher (chá) de azeite
Tempo: 45 minutos
1 cebola picada
Origem: Grécia
1 cenoura picada
Pessoas: 4
1 xícara (chá) de Arroz
Integral Celeiro (agulhinha, cateto ou regional)
lavado e escorrido
1 tablete de caldo de galinha dissolvido
em 2 xícaras (chá) de água
1 colher (chá) de suco de limão
2 colheres (sopa) de cebolinha verde picada
Preparação:
Numa panela, refogue, em fogo médio, o azeite
com a cebola, a cenoura e o arroz. Adicione o caldo de galinha dissolvido em água. Quando começar a ferver, abaixe o fogo. Tape a panela e deixe
cozinhar por 45 minutos. Quando a água se tiver
evaporado, desligue o fogo e acrescente o suco de
limão e a cebolinha picada. Sirva quente.

pARABÉNs

parte da audiência, a banda decidiu tocar mais uma
música. A fechar, foi então tocada a canção “Medo”,
numa versão arrepiante cantada por Sónia Tavares.
A banda afirma que foi um disco muito difícil de fazer, mas foi feito descontraidamente e sem pressões.
Apesar de ser sempre um risco reinventar algo, tendo
em conta que nunca se sabe qual a reacção do público
à mudança de algo já existente, este álbum tem sido
uma surpresa agradável. Mesmo para os fãs de Amália Rodrigues, que já se renderam às novas versões
das musicas que tanto amam.

FElICITAçõEs

Sabrina pacheco

Terminou com êxito o seu Mestrado em “Exercise
Science”, na Universidade Concordia. Muitas felicidades, dos teus pais, irmão e família. Boa sorte!

sOlUçõEs
SOLUçãO CRUZADAS:
HORiZOnTAiS: 1. Entram, Pra. 2. Frui,
Loquaz. 3. Uva, Mutuado. 4. Me, Madre,
Aa. 5. Odre, Eira. 6. Oira, Zeia. 7. Acro,
Nono. 8. Ri, Ainda, Dr. 9. Açodado, Dra.
10. Tapona, Ovil. 11. Ara, Ossudo.
VERTiCAiS: 1. Fumo, Grata. 2. Ervedo,
Içar. 3. Nua, Ria, Opa. 4. Ti, Mercado. 5.
Ma, Ariano. 6. Alude, Ondas. 7. Motriz,
Do. 8. Querena, Ou. 9. Pua, Aio, DVD. 10.
Rada, Andrio. 11. Azoar, Oral.

ria trazer esse dom das palavras. Se eu queria que o
Fernando trouxesse o dom das palavras, queria que
a Sónia trouxesse o coração, o sentimento, a alma, o
não haver impossíveis para a voz dela. E o Paulo foi
a terceira pessoa a ser convidada porque era a letra
“P” do telemóvel e demorei mais a lá chegar. Convidei o Paulo porque queria que este projecto tivesse
espontaneidade, a fracção camaleónica, uma pessoa
que não tivesse medo de arriscar.”
A apresentação do álbum, em Junho, teve início com
um vídeo, onde era mostrado o percurso da banda
durante a criação do disco, os momentos em estúdio,
até ao produto final. No fim do vídeo, passou-se à
música. No início de casa música, a banda fazia uma
pequena nota introdutória sobre a mesma. A primeira
a ser apresentada foi “Gaivota” pela voz de Sónia Ta-

14 DESPORTO

- coordenação de joão mesquita

As 100 mais bonitas do mundo

Mariah Carey

M

ariah Carey nasceu em
Long Island, no Estado
de Nova Iorque no dia 27 de
março de 1970 às 20:56 da
noite. Ela é a terceira filha de
Patricia Hickey, uma cantora
de ópera irlandesa e Alfred
Roy Carey, um engenheiro
aeronáutico de ascendência
afro-venezuelana. O eeu prenome foi-lhe dado como homenagem à canção “And They
Call The Wind (María)” do musical “Paint Your Wagon”, com “Mariah” sendo uma americanização de
“María”.
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Sporting continua
na Liga dos Campeões
O

Sporting empatou sem golos com os holandeses
do Twente na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões na semana passada.
O leões entraram nervosos no encontro e, durante os
primeiros minutos, apenas viram o Twente a aproximar-se da baliza de Rui Patrício. O primeiro remate
do Sporting só surge aos 19 minutos, quando Miguel
Veloso atira forte de fora da área. O remate anima a
equipa de Paulo Bento que, aos 23 minutos ganha
uma grande penalidade.
Num contra-ataque rápido, Liedson e Postiga surgem destacados à entrada da área, o avançado português ultrapassa o guarda-redes, mas é derrubado.
Boschker é expulso com cartão vermelho directo e,
depois, na conversão, João Moutinh permite a defesa
de Mihaylov.

Em superioridade numérica, o Sporting ganhou
confiança e criou oportunidades, mas até ao intervalo manteve-se o nulo. Na segunda parte, o Sporting
conseguiu maior domínio, mas os diversos cruzamentos para a área não obtiveram respostas à altura dos
avançados. E até foram os holandeses que criaram as
melhores oportunidades.
SEGUNDA-MÃO: TWENTE-SPORTING, 1-1
Um golo caído do céu, no quinto minuto de compensação, valeu ao Sporting a continuidade na Liga
dos Campeões. Apesar de uma exibição fraquinha, os
leões, num momento de desespero (Rui Patrício foi
fulcral na marcação do tento milagroso), conseguiram fazer aquilo que, durante mais de 180 minutos,
parecia impossível... colocar a bola no fundo da baliza do Twente.

Fórmula 1

O “grande” Michael Schumacher de volta

Como uma família multi-racial, os Carey eram constantemente ameaçados por vizinhos preconceituosos,
o que fez a família mudar-se de bairro constantemente. Isso levou os pais de Carey a se divorciarem quando ela tinha apenas três anos de idade. Após a separação, Mariah passou a ter pouco contacto com o pai,
e sua mãe começou a trabalhar em vários empregos
para poder sustentá-la e aos seus irmãos.
Durante a sua adolescência, Mariah já tinha a certeza de que queria ser cantora e mudou-se para Nova
Iorque, onde morou com mais duas amigas num pequeno apartamento. Tentando estabelecer-se no mundo da música, Carey faltava frequentemente às aulas
e por isso o seu apelido no colégio era Mirage, mesmo assim, Mariah conseguiu formar-se nas escolas
Oldfield Middle e Harborfields High em Greenlawn
- Nova Iorque.
Por sorte ou destino, em 1988, Carey conheceu o
grande executivo da Columbia Records, Tommy
Mottola numa festa onde Brenda K. Starr lhe deu
uma gravação de Mariah. Mottola tocou a canção no
carro quando saíu da festa e impressionou-se muito
com o que ouviu. Ele voltou à festa para encontrar
Mariah, mas ela já havia partido. No dia seguinte
através de um telefonema, Motolla encontrou-se com
Carey através de Starr e assinaram um contrato que
daria início a uma das mais bem sucedidas carreiras
da indústria fonográfica mundial.

M

ichael Schumacher está de volta! O piloto alemão, de 40 anos de idade, hepta-campeão do
Mundo, que em 2006 havia efectuado a sua última
volta à pista, aceitou substituir, a partir do Grande
Prémio da Europa – a ser corrido em Valência, Espanha –, o brasileiro Filipe Massa, vítima de um

ter passado por um coma e algumas intervenções cirúrgicas, nesta segunda-feira, Felipe Massa recebeu
alta e deixou o Hospital Militar de Budapeste, onde
esteve internado durante nove dias. Agora, ele volta
à sua cidade natal, São Paulo. Luca di Montezemolo,
presidente da Ferrari, disse que está satisfeito de ver

espectacular acidente nos minutos finais do Q2 em
Budapeste, quando o seu capacete foi atingido frontalmente por uma mola com cerca de um quilo, que
saltou da suspensão da Brawn GP de Rubens Barrichello. Após, aparentemente, perder os sentidos, o
brasileiro bateu fortemente contra a barreira de pneus
com o seu monolugar desacelerado. No momento em
que escrevemos estas linhas, o estado de saúde de
Filipe Massa vai de melhor em melhor e depois de

Michael Schumacher de volta, no entanto existe uma
preocupação quanto ao condicionamento físico do
piloto, uma vez que Shumi não disputa uma corrida
desde o Grande Prémio do Brasil, em 2006.
Daremos mais notícias na próxima edição, para a
descrição dos treinos de Michael Schumacher e do
estado de saúde de Filipe Massa.

Hélder Dias

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

Fábrica e sala de exposição:

Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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BREvEs

ANÁlIsE:

DíViDAS
O Boavista precisa de 700
mil euros para pagar a exfutebolistas e treinadores,
avançou o clube. Se não o
fizer, não poderá disputar o
campeonato da II Divisão.
ABAnDOnO nA f1
A BMW Sauber vai deixar o
Mundial de Fórmula 1 no final da temporada. Em causa está “uma nova direcção
estratégica”, disse a administração.
ARGEnTinA
O campeonato de futebol
argentino está em risco por
dívidas dos clubes aos jogadores, segundo a Associação de Futebol do país.
néLSOn éVORA E nAiDE
GOMES CAnDiDATOS A
ATLETA EUROPEU DO
MêS
Nélson Évora e Naide Gomes são os representantes
portugueses na lista de candidatos ao prémio de melhor
atleta do mês de Julho, atribuído pela Associação Europeia de Atletismo (EAA). Medalha de ouro no triplo-salto
nas Universíadas, em Belgrado, Nélson Évora pode
voltar a ser distinguido com
o prémio que arrecadou em
Janeiro de 2008, enquanto
Naide Gomes, distinguida
em Março de 2007, volta a
estar nomeada depois de ter
feito a melhor marca europeia do ano e terceira mundial, com 6,99 metros, no
Grande Prémio de Londres.
Os dois atletas já haviam
sido indicados pela Associação Europeia de Atletismo
para a votação de Atleta do
Mês, em Junho, juntamente
com Rui Silva e Inês Monteiro. Francis Obikwelu (Junho de 2007) e Rui Pedro
Silva (Novembro de 2008)
também já foram nomeados
atletas europeus do mês.

A

Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM)
multou a Benfica, SAD
em 40 mil euros, por uso
de difusão de informação
na contratação de Ramires. Em comunicado, a
CMVM considera que a
SAD encarnada «violou
dolosamente» o artigo
7.º n.º 1 do CdVM, o que
constitui contra-ordenação muito grave». Numa
coima que pode variar
entre os 25 mil e os 2,5
milhões de euros, o regulador do mercado decidiu-se por aplicar uma
multa de 40 mil euros.
Segundo a CMVM, a

Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP)
informou que as candidaturas do Penafiel FC e do
Carregado AD cumprem as exigências necessárias à
participação na Liga de Honra, tendo por isso sido aprovadas à condição. Em comunicado, a LPFP sublinha
que as candidaturas dos dois clubes estão condicionadas
à decisão que vier a ser tomada sobre os recursos interpostos pelo Vizela e pelo Gondomar à decisão do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol.

A
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BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
AMANHECER (TELENOVELA)
CICLISMO: 71.ª VOLTA
A PORTUGAL EM BICICLETA
PORTUGAL EM DIRECTO
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
EM REPORTAGEM
MAGAZINE
BRASIL CONTACTO
BIOSFERA
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
BRASIL CONTACTO
A GUERRA
TELERURAL
CONTA-ME COMO FOI
EM REPORTAGEM(R/)
PAI À FORÇA(R/)

qUinTA-fEiRA
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2009-08-02

BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
AMANHECER (TELENOVELA)
HÁ VOLTA
PORTUGAL EM DIRECTO
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
GRANDE ENTREVISTA
MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
CIDADES PATRIMÓNIO
MUNDIAL (AÇORES)
DESTINOS.PT
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
CANADÁ CONTACTO
LIBERDADE 21
IR É O MELHOR REMÉDIO
CONTA-ME COMO FOI
GRANDE ENTREVISTA(R/)
A PONTE DE TODOS
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2009-08-01

Lens 0-2 Marseille
Farense 0-2 Olhanense
Académica 1-2 Nacional
V. Setúbal 1-2 Belenenses
Rio Ave 0-0 Marítimo SC
Nice 3-0 Genoa
Montpellier 0-0 Grenoble
WBA 0-0 Chievo
Reading 2-2 Chelsea
Hibernian 1-3 Preston North End
Watford 3-2 Parma
Barnsley 1-1 Man. City
Nottingham Forest 2-1
Burnley 1-2 Leeds United
Celtic 1-2 Sunderland
Millwall 1-1 Middlesbrough
Marinhense 0-1 U. Leiria

2009-07-31

Cheltenham Town 2-1 WBA
Ipswich Town 3-1 Valladolid
FC Eindhoven 2-2 Bolton
Chivas 1-2 Zaragoza
Lorient 3-1 Guingamp
Ankaragücü 0-1 Gençlerbirligi
Toulouse 2-0 Deportivo
VfR Mannheim 0-2 Getafe
Marítimo 4-1 Vizela
Ankaraspor 4-4 (5-4)g.p. Eskisehirspor

2009-07-30

do continha «informação
não verdadeira», já que
a Sociedade encarnada

Monaco 0-1 Internazionale
FC Volendam 2-3 Kasimpasa

2009-07-29

Newcastle 0-0 Leeds United
Nottingham Forest 1-1 Stoke City
AJEDC Tocha 1-2 Naval
Dag and Red 0-1 Birmingham
Crewe Alexandra 0-1 Wolves
Dunfermline 1-0 Coventry City

pRóxIMOs jOGOs
2009-08-05

Seattle Sounders FC vs Barcelona
Ribeirão vs Sp. Braga
U. Leiria vs V. Setúbal
Lyn vs Liverpool
Penafiel vs Rio Ave
Man. United vs Valencia

2009-08-06

negava a existência de
negociações com o Cruzeiro, com vista a aquisição do passe do médio
brasileiro. Tal comunica-

Nacional vs Naval

«estava, nessa data, em
negociações com vista à
aquisição do passe do jogador Ramires».

2009-08-07

V. Guimarães vs Deportivo
Juventus vs Villarreal
Toronto FC vs Real Madrid

2009-08-08

calDeNSe
Experiência
Competência
Moda

Nacional vs Leixões
Man. City vs Celtic
Liverpool vs Atlético Madrid
Moreirense vs Nacional
Parma vs Osasuna
Benfica vs Milan
Valencia vs Arsenal
Chivas vs Barcelona
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TEL.: 514-849-1047
ViCTOR LUCAS

2009-08-09

Amarante vs Penafiel
Belenenses vs Rec. Libolo
Club Brugge vs Lokeren
DC United vs Real Madrid

66 DULUTH ESTE, MOnTREAL

SExTA-fEiRA
02:00
05:00
08:00
09:15
09:30

Espanyol 3-0 Liverpool
P. Ferreira 1-0 Celta de Vigo
Bordeaux 2-0 Villarreal
Dundee United 1-1 Newcastle
LA Galaxy 1-2 Barcelona

muito nas mãos dos mais jovens e dos
consagrados que tardam em assumir
um peso na equipa. Teste à verdadeira
dimensão da palavra estabilidade.
O Benfica gastou muito, mas é duvidoso que tenha um plantel melhor do
que na época passada. Surge mais suportado em jogadores jovens. O facto
de ter um treinador que conhece muito
bem o campeonato português pode ajudar a começar melhor a temporada.

SAD divulgou, no dia
21 de Maio deste ano,
um comunicado no qual

* HORA DE MONTREAL
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REsUlTADOs

contratação de Ramires
vale multa de 40 mil euros

liga aprova candidaturas
de penafiel e carregado

qUARTA-fEiRA

pRÉ-ÉpOCA 2009-2010

forças e fraquezas
dos “grandes”
A
um mês do fecho do mercado,
Maisfutebol fez uma primeira análise aos três grandes do futebol português. Nesta altura da época as análises
ainda devem ser cuidadosas. Mas há
aspectos que já podem ser referidos.
Em síntese, acho o seguinte:
O F.C. Porto tenta resolver em quantidade o que perdeu em qualidade. Como
seria de esperar, não existem substitutos óbvios para Lisandro e Lucho. O
«onze» começará mais fraco (menos
forte talvez seja a expressão rigorosa).
Ter Jesualdo Ferreira é uma vantagem.
O Sporting perdeu um jogador de
equipa, Derlei, com peso no grupo.
Fernandez é melhor do que Romagnoli, Caicedo um jovem diferente dos
outros avançados. Tudo somado, fica

DeSPOrTO 15

BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
AMANHECER (TELENOVELA)
HÁ VOLTA: APRESENTAÇÃO
DA 71.ª VOLTA A PORTUGAL
EM BICICLETA
PORTUGAL EM DIRECTO
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
30 MINUTOS
MAGAZINE
TIMOR CONTACTO(R/)
GRANDE REPORTAGEM-SIC
A ALMA E A GENTE
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
TIMOR CONTACTO
HÁ FESTA EM...(R/)
FILHOS DA NAÇÃO(R/)
CONTA-ME COMO FOI
FEBRE DA DANÇA(R/)

** HORÁRIO SUJEITO A MODIFICAçõES
SáBADO
01:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 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 VERÃO TOTAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 CICLISMO: 71.ª VOLTA A
PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 FEBRE DA DANÇA(R/)
14:00 DESTINOS.PT
14:30 T2 PARA 3 “REMODELADO”
15:00 TELEJORNAL
16:00 DÁ-ME MÚSICA
17:30 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
18:00 TELERURAL(R/)
18:30 GOSTOS E SABORES
19:00 NOTÍCIAS
20:00 PAI À FORÇA
20:45 TELEJORNAL
21:45 CIDADES PATRIMÓNIO MUNDIAL
22:15 ATLÂNTIDA (AÇORES)
23:45 ÁFRICA DO SUL CONTACTO
00:15 A ALMA E A GENTE (R/)
00:45 GOSTOS E SABORES(R/)
01:15 III TOURADA Á CORDA

DOMinGO
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00
06:00
08:00
09:15

ÁFRIC@GLOBAL(R/)
CONSIGO
ZIG ZAG
FEBRE DA DANÇA(R/)
EUCARISTIA DOMINICAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
CICLISMO: 71.ª VOLTA A
PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 SÓ VISTO!
13:45 A ALMA E A GENTE (R/)
14:15 PAI À FORÇA(R/)
15:00 TELEJORNAL
15:45 FUTEBOL: SUPERTAÇA
CÂNDIDO DE OLIVEIRA 2009
FC PORTO vs PAÇOS DE FERREIRA
17:45 NAVEGADORES.PT
18:30 T2 PARA 3 “REMODELADO”(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 FEBRE DA DANÇA
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 DÁ-ME MÚSICA(R/)
23:30 ARTE & EMOÇÃO
23:45 BIOSFERA (R/)
00:00 EUROPA CONTACTO(R/)
00:30 30 MINUTOS(R/)
01:00 NAVEGADORES.PT

SEGUnDA-fEiRA
01:59
05:00
08:00
09:15
13:00
14:00
15:00
16:15
16:45
17:15
18:00
19:00
20:00
20:45
21:15
21:45
22:15
23:15
23:45
00:30
01:00

BOM DIA PORTUGAL
VERÃO TOTAL
JORNAL DA TARDE
VERÃO TOTAL
PORTUGAL EM DIRECTO
O PREÇO CERTO
TELEJORNAL
MAGAZINE
EUA CONTACTO - N. INGLAT
FILHOS DA NAÇÃO
SÓ VISTO!
JOGO DUPLO
NOTÍCIAS
VILA FAIA
TELEJORNAL MADEIRA
TELEJORNAL - AÇORES
MAGAZINE
EUA CONTACTO - N. INGLAT
LUÍS DE MATOS - MISTÉRIOS
GRANDE REPORTAGEM-SIC
CONTA-ME COMO FOI
DESTINOS.PT(R/)
GRANDES LIVROS

TERçA-fEiRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 VERÃO TOTAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:15 CICLISMO: 71.ª VOLTA A
PORTUGAL EM BICICLETA
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 IR É O MELHOR REMÉDIO
16:15 MAGAZINE
MACAU CONTACTO
16:45 AS ILHAS DESCONHECIDAS
17:30 MUDAR DE VIDA
18:15 JOGO DUPLO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 VILA FAIA
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE
MACAU CONTACTO(R/)
22:15 SERVIÇO DE SAÚDE
23:15 DA TERRA AO MAR
23:45 CONTA-ME COMO FOI
00:30 MUDAR DE VIDA(R/)
01:00 EDIÇÃO ESPECIAL

16 publicidade
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