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e depois do adeus?
Há que pensar no euro 2012
Depois do adeus à África do Sul, o fu-

turo da selecção é já em Setembro, com 
o início da qualificação para o Euro 
2012. Espera-se uma equipa renovada, 
misto do onze-base de 2010 (com as re-
velações Eduardo e Coentrão) dos au-
sentes do Mundial (Bosingwa e Nani) 
e da nova geração (Varela e Rúben Mi-
cael). E Ronaldo terá mais uma chance 
para levar  Portugal ao topo...
Depois da África do Sul, é a hora de 

a selecção nacional procurar um novo 

Norte: renovar o grupo de trabalho e 
enfrentar o desafio nórdico da qualifi-
cação para o Euro 2012.Com o afas-
tamento do Mundial 2010 (aos pés da 
Espanha1-0) fechou-se um ciclo na 
selecção de Portugal. Deve ter sido a 
última grande competição de alguns 
dos “heróis” do Euro 2004 (como Pau-
lo Ferreira, Miguel e Deco; talvez até 
Simão e Tiago...). E mesmo os estre-
tantes Pedro Mendes e Liedson já serão 

casamento de 
conveniência
A história começa assim: Mulheres 

portuguesas, recrutadas em bair-
ros de Lisboa e da Margem Sul, acei-
tam casar com imigrantes em troca de 
alguns milhares de euros. Segundo 
a Unidade Especial de Combate ao 
crime Violento do DIAP de Lisboa, 
há imigrantes que pagam entre 11 e 
20 mil euros para serem cidadãos da 
União Europeia. E as noivas portu-
guesas recebem cinco mil euros por 
cada casamento de conveniência.
O chefe da rede que organiza estes 

casamentos chama-se Balwinder Sin-
gh Bhutte, 40 anos de idade. É india-
no, chegou a Portugal pobre mas, após 
seis anos, tornou-se milionário com 
o negócio dos casamentos ilegais. 
‘Binder’, como ficou a ser conheci-
do, ganhou mais de 2,5 milhões de 
euros a casar 175 imigrantes ilegais. 
Entre Agosto de 2007 e Dezembro de 
2009, este homem, aproveitou-se da 
situação ilegal dos seus compatriotas, 
prontos a pagar milhares de euros pela 
cidadania europeia; e descobriu que 
havia mulheres portuguesas disponí-
veis para casar com estes imigrantes 
ilegais.
`Binder´, foi preso pelo SEF há seis 

meses. Durante dois anos e quatro me-
ses, este indiano teve uma rede mon-
tada, com 11 colaboradores, a quem 
atribuía tarefas: aliciar as noivas, na 
sua maioria em bairros degradados 
para casarem com desconhecidos a 
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Foi nestes últimos meses que passei os momen-
tos mais difíceis da minha vida: ver a minha 
esposa fazer tantos testes e nós, sempre com o 
medo da resposta final. Foi difícil de mais. Um 
dia, recebemos a triste notícia de que o seu can-
cro tinha voltado e, desta vez, não havia saída. 
Foi como se tivesse uma longa jornada até ao 
fim. Foi a partir desse momento que começou 
na sua triste caminhada. Começou no Hospital 
Royal Victoria, seguindo depois para o Hospital 
General de Montreal. Neste último, havia mui-
tos na mesma jornada; lutavam dificilmente. 
Um dia, ela perguntou-me: “Nunca mais aca-
ba?” Disse-lhe: “Fátima, és capaz!” Eu, com os 
meus filhos, familiares e amigos, estivemos sem-
pre à sua beira para que pudesse chegar ao fim 
sem muito sofrimento. Vimos muitos chegar ao 
fim antes dela. Quando ela chegou ao fim, mes-
mo sem ser a primeira, estava Deus à sua espera. 
Deu-lhe uma medalha de ouro, não por ter che-
gado primeira, mas por ter sido uma excelente 
mulher, uma excelente mãe, uma excelente avó. 
Foi excelente em tudo o que fez. Deus deu-lhe a 
mão e disse-lhe: “As portas do Céu estão aber-
tas. Nunca mais hás-de sofrer. Entra e descansa 
em paz!”
Obrigado, caros familiares e amigos, por te-

rem-nos ajudado a acompanhá-la até as portas 
do Céu.

Carlos Martins

a homenagem
De um modo que ninguém sério e conhecedor da 

História de Portugal dos séculos passado e atual 
deixará de concordar, a recente homenagem realiza-
da a Mário Soares em Arcos de Valdevez foi da mais 
elementar justiça, levado à prática por personalida-
des as mais diversas, e de quadrantes políticos muito 
variados.
Em todo o caso, também não podem pôr-se de lado 

as ausências de personalidades políticas das áreas 
comunista e bloquista, hoje muitíssimo significativas 
no plano da nossa vida pública. Até prova em contrá-
rio, é minha convicção que ninguém desses sectores 
deverá ter sido convidado. De resto, sendo tal pre-
sunção falsa ou verdadeira, a grande verdade é que 
tais ausências terão sempre de ser vistas com um real 
significado político.
E por ser esta a realidade, também a presença ali e 

Fernando Nobre teria sempre de ser vista com o úni-
co significado que logo todos lhe atribuíram: o de um 
apoio implícito à sua candidatura presidencial.  

Além do mais, também ninguém deu conta das pre-
senças de Defensor Moura nem de Menezes Alves 
naquela sessão de homenagem a Mário Soares, sendo 
que qualquer deles sempre a teria apoiado, fosse com 
as suas presenças, fosse com as respectivas ausên-
cias.
A tudo isto, acresce o elementar bom senso político, 

que sempre teria de indicar a Fernando Nobre que a 
sua presença ali nunca deixaria de ser interpretada 
como realmente foi e por toda a gente que, despida de 
obrigações ou opções: de pronto interpretaram aque-
la presença do único modo possível, ou seja, como 
uma necessidade de apoio a uma candidatura com 
mui reduzida margem de credibilidade política.
Lamentavelmente, este é o tipo de iniciativa que só 

serve para enfraquecer a historicamente fraca candi-
datura de Fernando Nobre, porque a mesma acaba 
sempre por ser vista como constituindo um apoio im-
plícito de Mário Soares ao médico que, em má hora, 
não conseguiu perceber que nunca foi visto como al-
guém com um passado político. 
E depois, porque de há muito os portugueses repro-

varam a atitude de Mário Soares para com Manuel 
Alegre e para com o seu partido: o primeiro por ter 
sido o grande vencedor dentro da área socialista na 
anterior eleicção presidencial, e o segundo por ver 
assim posta em causa uma decisão legítima dos seus 
órgãos próprios. No fundo, Mário Soares faz ao seu 
partido o que, de um modo correcto, 
condena em Cavaco Silva face ao Go-
verno e ao País: ajuda a dividir e a en-
fraquecer.

Hélio Bernardo Lopes

troco de dinheiro; tratar de toda a burocracia; contac-
tar e receber os noivos; e, por último, acompanhar os 
casais às conservatórias e servir de intérprete e teste-
munhas em dezenas de casamentos de conveniência. 
Balwinder, segundo a acusação do DIAP, ele próprio 

foi testemunha e intérprete de vários enlaces. Embora 
a sua principal função era coordenar a equipa – com 
o objectivo de conseguir as desejadas autorizações de 
residência na União Europeia para os clientes, que lhe 
pagavam 11 a 20 mil euros. Casados com jovens por-
tuguesas – pagando a quantia exigida – rapidamente 
se despediam delas e desapareciam, indo à sua vida 
em qualquer país da União Europeia. E, sobretudo, um 
espaço sem limites de circulação.
A rede começou por actuar apenas em Portugal, con-

tando com a cumplicidade de uma funcionária do Re-
gisto Civil de Gondomar, mas esta entretanto, foi presa 
pela Judiciária. E, por isso, ̀ Binder´ passou a ir casar os 
compatriotas com portuguesas noutros países da UE, 
em Espanha, Holanda e Bélgica.  É de notar que quase 
todos os negócios entre a rede e os noivos, na Grande 
Lisboa, acabavam na Conservatória do Registo Civil 
de Gondomar, onde se realizavam os casamentos. A 

casamento de conveniência
rede tratava do transporte e alojamento. Em Janeiro de 
2009, como o negócio era rentável, a Polícia Judiciária 
desfez mais uma rede concorrente  - chefiada por um 
paquistanês. 
Há vários nomes comuns que constam no relatório 

da PJ a dezenas de casamentos de conveniência orga-
nizados pela rede do indiano, Balwinder ou (`Binder´) 
e outra rede chefiada por um Paquistanês que nunca se 
chegou a saber o seu nome. E quantos outros não ha-
verá, por essa Europa fora, e que as autoridades ainda 
não descobriram.  Este é o mundo oculto que explora 
a sociedade e nunca paga impostos. E aqui não se deve 
condenar apenas os imigrantes ilegais, mas também as 
mulheres que se aproveitam da ocasião para enrique-
cer: aparentemente, houve mulheres que, durante um 
ano, casaram várias vezes com imigrantes diferentes.
Para combater este tipo de crimes, a Judiciária quei-

xa-se de falta de meios para controlar quem entre no 
país. “Eles (os burlões) vêm e por aqui ficam. O nosso 
país tornou-se o caixote do lixo da Europa”, desabafou 
um polícia. 

Augusto Machado

Debbie frazão em assomption
A cidade de l’Assomption acolhe 

hoje, dia 7 de Julho, Debbie Fra-
zão, integrada nas “Soirées MSR”. 
Nesta quarta-feira, a festa intitula-se 
“La chanson d’ici”, aonde Debbie 
participa com outros jovens artistas 
do Quebeque.
O espectáculo tem lugar no terreno 

do Colégio, rua Dorval, esquina com 

o Boulevard de l’Ange-Gardien.
O espectáculo é gratuito. A “soirée” 

tem início pelas 18h30, com muita ani-
mação para as crianças e exposições de 
artistas e artesões. A prestação da Deb-
bie tem lugar às 19h30.
Venham em grande número encora-

jar a nossa artista lusa.
Antero Branco

pensamentO da semana

eFemérIdes - 7 de JuLHO

“A metafísica é uma consequência de se estar mal disposto”. 
Fernando Pessoa/Álvaro de Campos (1888-1935).

1647 – Nápoles, sob o domínio de Espanha desde meados do século 
XVI, revolta-se contra Filipe IV, em protesto pelo aumento dos impos-
tos.
1753 – O Parlamento britânico aprova a Lei que concede a naturaliza-
ção aos judeus radicados no país.
1809 – Chega a Lisboa o poeta inglês Lord Byron.
1846 – Declaração de guerra do México aos EUA, pela política expan-
sionista da potência do Norte.
1858 – Nasce o escritor e filólogo José Leite de Vasconcelos, autor 
de “Lições de Philologia Portuguesa” e da antologia de “Textos Archai-
cos”.
1860 – Nasce, na Boémia, o compositor austríaco Gustav Mahler.
1874 – Morre o poeta português Manuel Negrão, um dos fundadores 
da Arcádia Lusitana.
1877 – Início da travessia de África por Serpa Pinto, com Brito Capelo 
e Roberto Ivens, que se estenderia até 1879. É fundada a Bell Te-
lephone Company, nos EUA. Transformar-se-á na maior empresa de 
telecomunicações do mundo, sendo obrigada ao desmembramento, 
nos anos de 1980.
1887 – Nasce o pintor Marc Chagall.
1899 – Nasce o cineasta norte-americano George Cukor, realizador de 
“Mulheres”, “Philadelphia Story”, “Célebres e Ricas”.
1911 – Nasce o compositor italiano Gian Carlo Menotti, autor de 
“Amahl and the Night Visitors” e “Help! Help! The Globolinks!”, fundador 
do Festival de Spoleto.
1918 – Grande Guerra 1914-18. Forças navais britânicas bombar-
deiam Istambul.
1923 – Morre, em Lisboa, o escritor e diplomata Guerra Junqueiro, au-
tor de “A Velhice do Padre Eterno”, “Os Simples” e de “Viagem à Roda 
da Parvónia”, com Guilherme de Azevedo.
1951 – A RCA faz a primeira demonstração pública de televisão a cor, 
nos EUA.
1954 – Estreia de Elvis Presley na rádio, na WHBQ de Memphis, com 
a canção “That’s all Right”.
1967 – Começa a guerra do Biafra (1967-70). Tropas federais da Ni-
géria invadem o território que tinha proclamado a independência a 30 
de maio.
1974 – É criado o Comando Operacional do Continente, COPCON, 
que fica sob a liderança de Otelo Saraiva de Carvalho.
1979 – Toma posse o V Governo Constitucional, liderado pela primeira 
ministra Maria de Lourdes Pintasilgo. Os EUA e a China assinam um 
novo acordo comercial, concedendo a Pequim um estatuto de privilé-
gio.
1984 - Ao receber as credenciais do novo Embaixador da Indonésia na 
Santa Sé, João Paulo II reafirma a preocupação com Timor-Leste.
1987 - Começa, em Chernobyl, o julgamento de três funcionários su-
periores pela explosão de um reator da central nuclear, em 26 de abril 
de 1986.
1988 - Começa o processo de reprivatizações, com a aprovação da 
venda do Banco Totta e Açores e da Unicer, em bolsa, até 49 por cento 
do capital.
1995 – Morre o jornalista Neves de Sousa, 64 anos.
2000 – O Ministro das Finanças e Economia, Joaquim Pina Moura, 
veta a OPA do consórcio Semapa-Holderbank sobre a Cimpor.
2001 – O PSD-Madeira acrescenta, à sua sigla, a designação Partido 
da Autonomia, por decisão do Conselho Regional.
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breves adeus lusoJornal
O T r i b u n a l 

de Comér-
cio de Créteil 
decidiu quinta-
feira passado a 
proceder à ‘Li-
quidação’ da 
Aniki Commu-
nications, a em-
presa que edita o 
LusoJornal. Esta 
decisão faz tam-
bém com que o 
jornal cesse de 
ser editado a par-
tir de sexta-feira 
dia 2 de Julho. O 
LusoJornal era 

o único semanário franco-português de informação 
editado em França e tinha cerca de 35.000 leitores 
por semana. Uma parte dos leitores estava habituada 
a ler o jornal em papel, recuperando-o nos principais 
sítios de passagem da Comunidade e outra parte, tal-
vez ainda mais importante numericamente, lia via 
internet. Sempre gratuito. Desde 2004, mostrámos 
que é possível fazer um jornal de qualidade nas Co-
munidades, com informação de proximidade e sem 
necessariamente estar carregado de publicidade. As 
críticas que temos tido são muito positivas, pela se-
riedade do nosso trabalho e pela constância da nossa 
acção. Desde 2004 soubemos encontrar o equilíbrio 
entre as diferentes forças da Comunidade, dando 
sempre a palavra a quem tem algo para dizer. Mos-
trámos independência política, diversidade de ideias, 
e tínhamos uma só ambição: informar, lutar pelos di-
reitos cívicos dos Portugueses residentes em França, 
dando-lhes a informação necessária para uma com-
pleta integração em França, guardando sempre laços 
fortes com Portugal. Uma Comunidade com mais de 
um milhão de pessoas tem necessariamente notícia 
para ser tratada, tem talentos para serem revelados, 
tem actividades para serem divulgadas,... Para além 
da Comunidade portuguesa, as demais Comunida-
des lusófonas residentes em França, nomeadamente 
a Comunidade brasileira e a Comunidade Cabo-ver-
diana, foram devidamente abordadas nas páginas do 
LusoJornal. Mas, para além de editar o LusoJornal, 
a Aniki Communications também produzia conteú-
dos para televisão. O canal franco-português CLP TV 
faliu em Outubro de 2008 e deixou-nos uma dívida 
enorme. Esta dívida teve um grande impacto negati-
vo na nossa empresa. O LusoJornal é hoje um pro-
jecto com benefícios, mas, segundo os Juízes, não 
são suficientes para absorver as dívidas anteriores, 
essencialmente ao fisco. Batemos-nos, sobretudo nos 
últimos meses, para salvar a empresa. Apresentámos 
no Tribunal de Créteil uma evolução bastante favorá-
vel da nossa situação. Mas, curiosamente, o Tribunal 
escolheu a fórmula mais simples e radical, e pôs ter-
mo ao nosso projecto. Em meu nome pessoal, e em 
nome de toda a equipa do LusoJornal, quero agrade-
cer a fidelidade dos leitores e também a sua interacti-
vidade connosco. Quero agradecer aos responsáveis 
pelos espaços onde o LusoJornal era distribuído, aos 
imensos colaboradores que tínhamos pelo país e aos 
nossos clientes, com quem mantínhamos também re-
lações de amizade. Obrigado a todos. Durante estes 
últimos meses de luta para salvar a empresa, tivemos, 
é verdade, alguns apoios. Houve quem estivesse a 
nosso lado. Nunca nos esqueceremos destas ajudas! 
Este é um momento difícil para nós. Sabemos que a 
Comunidade portuguesa ficará mais pobre sem este 
órgão de comunicação. Mas quem sabe se o projecto 
interessará a algum investidor que queira dar conti-
nuidade ao jornal. Se tal for o caso, a nossa disponi-
bilidade é total para que o LusoJornal possa voltar, 
ainda mais reforçado. Estamos abertos a qualquer 
proposta que nos possa ser formulada. No que nos 
diz respeito, as Comunidades portuguesas continuam 
a ser o nosso principal pólo de interesse.

Carlos Pereira , director do LusoJornal

CASA PiA VAi
“PRESCREVER”
O processo “Casa Pia”, 
cuja sentença se conhece 
a 5 de Agosto, “vai rescre-
ver”, disse o bastonário 
da Ordem dos Advogados. 
Marinho Pinto afirmou ao 
Rádio Clube que os recur-
sos que serão interpostos 
levarão ao arrastamento 
do processo.

SUBMARiNO ERA
PARA TRAfiCAR
A polícia do Equador e a 
marinha descobriram um 
submarino utilizado para 
tráfico de droga no noro-
este do país.

POLóNiA COM
NOVO PRESiDENTE
O liberal Bronislaw Komo-
rowski foi eleito o novo 
presidente polaco, na se-
gunda volta das eleições 
presidenciais. Segundo as 
sondagens do instituto TNS 
OBOP, depois de termina-
da a votação, Komorowski 
venceu com 53,1%. Jaros-
law Kaczynski, gémeo do 
presidente falecido em Abril 
num desastre de avião, teve 
46,9% dos votos.

cinco primeiros meses 
do ano foram os mais 
quentes desde 1880
Os cinco primeiros meses deste 

ano foram os mais quentes desde 
1880, quando começaram a ser regis-
tadas sistematicamente as temperatu-
ras, informa um relatório do Centro 
Nacional de Dados do Clima dos Es-
tados Unidos. Entre Janeiro e Maio, 

as temperaturas combinadas da terra 
e dos oceanos estiveram 0,68 graus 
Celsius acima da média do século 
XX, indicou, por seu lado, o Instituto 
de Meteorologia, citado pela agência 
de notícias France Presse. Em par-
ticular os meses de Março, Abril e 
Maio registaram temperaturas nunca 
antes atingidas e uma média de 0,73 
graus Celsius acima do século passa-
do. Só o ano de 1998 teve igual nú-
mero de meses (três: Fevereiro, Julho 

e Agosto) com temperaturas recorde.
Foi também em 1998 que se regis-

taram, nos cinco primeiros meses do 
ano, as temperaturas mais elevadas 
antes do recorde do presente ano.
Desde o início do ano, o planeta 

aqueceu sobretudo no Canadá, no 
Norte dos Estados Unidos, 
no Sul da Gronelândia, no 
Norte de África, no Sudo-
este Asiático, na Sibéria e 
no Sul da Austrália.
Em contraste, as tempe-

raturas atingiram valores 
mais baixos do que o nor-
mal no Sudeste dos Estados 
Unidos, na Ásia Central e 
na Europa Ocidental, ten-
do a Alemanha tido, este 
ano, o mês de maio mais 
frio desde 1991. Também 
em Maio, o gelo do Árc-
tico derreteu 50% mais 

rápido do que o normal para aquele 
período do ano, assinalou o Instituto 
norte-americano. As informações so-
bre o aquecimento global nos primei-
ros cinco meses do ano surgem no dia 
em que, por Portugal, os termómetros 
registam temperaturas na ordem dos 
40 graus Celsius. As previsões do 
Instituto de Meteorologia português 
apontavam para os 42 graus em San-
tarém, 40 em Setúbal, Évora e Beja e 
39 em Lisboa.

18 UNiõES GAy
Já REALiZADAS
Desde que a lei que permite 
o casamento entre pesso-
as do mesmo sexo entrou 
em vigor (31 de Maio) e até 
sexta-feira passada, reali-
zaram-se 18 casamentos 
homossexuais em Portugal 
e outros 33 estão agenda-
dos até ao final do ano, se-
gundo dados do Ministério 
da Justiça. Desagregando 
estes dados há a registar 
16 processos de casamen-
to entre pessoas do sexo 
feminino, sete dos quais já 
realizados, e 35 processos 
de casamento entre pesso-
as do sexo masculino, 11 
dos quais já efectuados. 
O primeiro casamento ho-
mossexual em Portugal 
foi registado a 7 de Junho 
entre Teresa Pires e Helena 
Paixão. As duas mulheres 
viviam juntas há oito anos 
com as duas filhas de uni-
ões anteriores.
PORTUGAL...
Portugal foi o segundo país 
da União Europeia que mais 
cidadania atribuiu por cada 
mil residentes estrangeiros 
em 2008, revela o Eurostat. 
De acordo com os números 
do gabinete de estatística 
das comunidades euro-
peias, o maior número de 
nacionalidades foi atribuído 
pela frança (137 mil pesso-
as), Reino Unido (129 mil) e 
Alemanha (94 mil). Juntos, 
estes países contabilizam 
perto de metade de todas 
as nacionalidades atribuí-
das pelos 27 estados mem-
bros da União Europeia.

ZONA RiBEiRiNHA
COM NOVA ViDA
A Administração do Porto 
de Lisboa removeu dez em-
barcações de grande porte, 
abandonadas há dez anos 
na baía do Seixal. A acção 
contribuiu para a valoriza-
ção do estuário do Tejo e 
da frente ribeirinha de Amo-
ra, avançou a Câmara do 
Seixal.
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Sintonia invertida
André Pratte, editorialista em 

chefe do diário LaPresse, é um 
dos jornalistas que mais aprecio e 
gosto de ler. No âmago da visita 
real que se efectua neste momento 
no Canadá, o notável analista escre-
veu um texto esta semana, sobre a 
pertinência ou não da manutenção 
da monarquia, tema que tem pro-
vocado alguns debates, mesmo em 
sectores tradicionalmente monár-
quicos ou pelo menos, ferrenhos 
anti-bloquistas.
Se faço hoje referência a este texto 

é porque, de certa forma, o editoria-
lista põe questões idênticas a algu-
mas que pus há semanas atrás, no 
sentido inverso. São todavia curio-
sas pela sintonia do tipo de análise 
efectuado. Referindo-me às valsas 
hesitantes e aos malabarismos em 
corda bamba que o Presidente tem 
feito nestes últimos tempos, conse-
quências, quanto a mim, da aproxi-
mação da data de eleições presiden-
ciais a ter lugar em Janeiro próximo, 
perguntava-me se Portugal não es-
taria melhor num regime monárqui-
co que na triste República, que há 
cem longos anos suportamos. Isto 
naturalmente porque a eleição de 
um Presidente da República depen-
de do eleitorado e por essa razão, 
em período de campanha, haverá 
sempre situações que conforme as 
épocas poderão ser consideradas 
de alta importância ou banalizadas, 
consoante a preocupação de cativar 
votações que se faça sentir.
No Canadá, quatro canadianos em 

cada dez, desejam a realização de 
um referendo sobre a questão. 
Porque não o fazer em Portugal 

também?
Para aqueles que consideram a 

monarquia arcaica, Pratte, defende 
que mesmo se a existência de mo-
narquias constitucionais são me-
nos numerosas do que os regimes 
republicanos, elas fazem excelente 
figura em países bem colocados na 
escala da modernidade e prosperi-
dade mundial, como, para além do 
Canadá, a Dinamarca, a Suécia, a 
Noruega, a Austrália, a Holanda, a 
Bélgica ou o Japão…
Provar-se-á assim, que a monar-

quia não é um obstáculo à democra-
cia nem ao desenvolvimento.
No caso do Canadá o aspecto es-

tranho é o facto de a Rainha ser a 
soberana de outro país, porém, é 
um aspecto histórico com o qual 
grande parte da população se sente 
confortável. Em contrapartida, num 
regime republicano, cada partido 
político tem direito a apresentar o 

seu candidato à presidência o que 
provoca, invariavelmente, desgas-
tes de energias e de fabulosas ver-
bas financeiras, complicando mui-
tas vezes a existência do governo 
em exercício.
Bastará recordarmos o que aconte-

ceu aquando da governança de San-
tana Lopes, em que o Presidente da 
República, Jorge Sampaio, ex-diri-
gente socialista, se deixou conven-
cer pelo “Marajá” Mário Soares e 
demitiu o PM no interior dos pri-
meiros seis meses de mandato. Si-
tuação nunca vista, que apenas uma 
questão de banal e inconsciente 
partidarismo poderá explicar. O re-
sultado não poderia ser pior, face à 
manipulação de Sócrates, suspeito 
de uma série infindável de acções de 
carácter fraudulento e ditatoriais. A 
economia está de rastos. A noção de 
Pátria, de amor-próprio, escondidas 
na gaveta. A Justiça ausente. Como 
disse Clara Ferreira Alves no ex-
presso: “A justiça portuguesa não é 
apenas cega. É surda, muda, coxa 
e marreca. Portugal tem um défice 
de responsabilidade civil, criminal 
e moral muito maior do que o seu 
défice financeiro, e nenhum portu-
guês se preocupa com isso, apesar 
de pagar os custos da morosidade, 
do secretismo, do encobrimento, do 
compadrio e da corrupção.”
Desde quinta-feira passada que 

todos os artigos de primeira ne-
cessidade, desde os transportes aos 
medicamentos e à alimentação, su-
biram consideravelmente no país, 
para tentar cobrir o défice.
Portugal e Sócrates viveram du-

rante demasiado tempo numa ilu-
sória ostentação, claramente acima 
das suas capacidades. O coercivo 
momento do pagamento da factu-
ra à benemérita Europa chegou e 
causou bossas no lombo, forçando 
acordos com a oposição, esticando 
ao máximo os cordelinhos no sen-
tido de tentar salvar a face. Sócra-
tes actua como uma criança a quem 
deram um cesto de ameixas e as foi 
comendo todas, convencido que 
nunca acabariam. Ao ver chegar o 
fundo do cesto, procura retê-las, 
raspando o fruto até ao caroço…
Não fora, Jorge Sampaio, Presi-

dente influenciável e tributário do 
Partido Socialista e talvez estivés-
semos em melhor postura. Ora, a 
situação actual é decorrente duma 
decisão errada dum presidente, o 
que nunca teria acontecido num re-
gime monárquico. Um referendo? 
Porque não?

Raul Mesquita

velocidade ao volante: os jovens 
reagem à campanha da SaaQ
Os jovens reagiram fortemente à 

campanha choque da Sociedade do 
seguro automóvel do Quebeque (SAAQ) 
que lhes era destinada e tendia sensibili-
zar à velocidade ao volante. No âmbito 
desta campanha que decorreu entre 4 de 
Junho e 2 de Julho, a SAAQ escolheu 
fazer viver aos jovens – através de uma 
simulação – uma experiência de aciden-
te rodoviário causado pela velocidade. 
Uma caravana de veículos acidentados 
percorreu 9 regiões da província. Esta 

instalava-se à proximidade de um bar ou 
acontecimento festivo. Os jovens entra-
vam num veículo acidentado e podiam 
reviver o acidente que o seu motorista 
sofreu. Sylvain Coulombe, porta-voz da 
SAAQ, explica que esta campanha cho-
que visava fazer sobressaltar os 16-24 
anos a fim deles tomarem consciência 
dos riscos da velocidade. No Quebeque, 
a velocidade causa metade dos aciden-
tes mortais que implicam motoristas en-
tre os 16 e 24 anos.

Reconstruções essenciais

Bellemare recusa testemunhar

Metade dos deputados federais 
tem outra fonte de rendimentos

Apesar do levantamento do seu jura-
mento de confidencialidade anun-

ciada pelo governo Charest, o antigo 
ministro da Justiça Marc Bellemare, 
continua a recusar comparecer diante 
da comissão Bastarache. Foi no âmbi-
to de uma curta entrevista com o diário 
Le Soleil, que Marc Bellemare indicou 
que utilizará os recursos das opções ju-
rídicas à sua disposição para não com-
parecer perante a comissão. O governo 
de Jean Charest levantou por decreto o 
juramento de confidencialidade, que fa-
zia obstáculo ao seu comparecimento. 
O antigo ministro da Justiça, utilizava 
como argumento, o seu compromisso 
de confidencialidade pós-mandato, para 
contestar uma ordem de comparecer, 
enviada pelo Director Geral das elei-
ções em Abril passado. Quando um elei-
to acede ao gabinete, deve assinar um 
juramento, pelo qual se compromete a 
não revelar informações confidenciais 

divulgadas no Conselho de Ministros 
ou no âmbito das suas funções. Outras 
pessoas são visadas pelo decreto adop-
tado pelo Conselho de Ministros. Estas 
testemunhas poderão assim responder 
livremente às perguntas do Comissário 
e às outras partes cujo estatuto de parti-
cipante foi reconhecido pela comissão. 
É necessário contudo precisar que Marc 
Bellemare levantou outras objecções 
que justificam a sua rejeição de com-
parecer. Bellemare criticou o funciona-
mento da comissão. Considera nomea-
damente que o juiz Michel Bastarache, 
presidente da comissão, é imparcial, de-
signadamente porque trabalha para um 
gabinete de advogados, Heenan Blaikie, 
a que atribui “proximidade” com o Par-
tido liberal. Recorde-se que o primeiro-
ministro encarregou a comissão Basta-
rache de esclarecer alegações de Marc 
Bellemare, relativas ao processo de no-
meação dos juízes no Quebeque.

A Cidade de Montreal iniciou obras 
essenciais para reconstruir as con-

dutas de água potável e de esgoto da ave-
nida du Parc, entre as avenidas Bernard, 
ao norte, e a do Mont-Royal, ao Sul. Os 
comerciantes do bairro, que foram avi-
sados por carta do início das obras, es-
tão irritados, criticando não terem sido 
avisados mais cedo e antecipam perdas 
financeiras. Outros temem que os erros 
de coordenação que prolongaram os tra-
balhos de reparação do Boulevard Saint-
Laurent em 2007 e 2008 se reproduzam. 
Os trabalhos deverão prolongar-se até 

2012. Uma primeira fase começará a 
meados do corrente e terminar-se-á em 
Setembro. O estacionamento será proi-
bido na avenida du Parc durante todo 
esse período. A via de circulação em di-
recção norte deverá também ser obstru-
ída. O transporte público será mantido, 
mas os horários dos autocarros poderão 
ser alterados em função da progressão 
dos trabalhos. O acesso às residências, 
os comércios e as instituições será man-
tido todo tempo, mas “poderá ser obs-
truído de maneira pontual” explica a 
Câmara no comunicado.

Perto da metade dos deputados fede-
rais acumula empregos, dirige em-

presas ou tem uma fonte de rendimen-
tos que se adiciona ao seu salário anual 
de mais de 100.000 dólares. O exame 
de documentos de informação recente-
mente depositados junto da Comissária 
dos conflitos de interesses e da ética, 
Mary Dawson, permite constatar que 
151 dos 308 deputados do Parlamento, 

recebem um rendimento de uma outra 
fonte ou possuem partes numa empre-
sa. A análise destes documentos pela 
Imprensa canadiana, demonstra que 
103 deputados são proprietários – em 
parte ou completamente –, de empre-
sas diversas, incluindo estabelecimen-
tos de restauração rápida, padarias, ou 
ainda quintas e sociedades de investi-
mento imobiliário.
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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 oportunida-

des de trabalho.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 11, 25, 26, 38, 44, 49

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

Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquieta-
ção, agitação.
Amor: A paixão poderá invadir o seu coração. O optimis-
mo é próprio de quem procura estar bem com a vida fa-
zendo 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

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

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 me-

lhorar significativamente.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 9, 17, 19, 25, 33, 39

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

Carta Dominante: o Papa, que significa Sabedoria.
Amor: Invista e dê mais de si na sua relação. A sua fe-
licidade 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

Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Pre-
monitórios. 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

Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Não seja mal-humorado para os que lhe são que-
ridos. 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

Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Pro-
posta Vantajosa.
Amor: Um amigo poderá declarar uma paixão por si. Do-
mine 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

Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, Soli-
dão. 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 difi-

cilmente conseguirá atingir os seus objectivos, cuide mais de si!
Dinheiro: Pense bem antes de pôr em marcha qualquer tipo de pro-
jecto.
Número da Sorte: 9 Números da Semana: 9, 26, 28, 31, 39, 47

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 tú-
nel! 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

CrÓNICA

CARNEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

SAGiTáRiO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRiCóRNiO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AqUáRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)

PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Joel Neto

muItO bOns sOmOs nós
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Tanta coisa para chegar ao abacaxi?
Sempre me perguntei se, quanto ao erotismo, a ida-

de nos actualizaria o gosto. A questão nuclear era: 
como iria eu, aos sessenta anos, desejar uma mulher 
da minha idade, se então, que tinha quinze, vinte, 
vinte e cinco, uma mulher assim só me fazia lembrar 
a minha avó? O tempo não me trouxe uma resposta 
cabal, mas tem-me dado pistas. É verdade que, quan-
do eu tinha vinte anos, uma rapariga da minha idade 
era apenas mais uma rapariga de vinte anos – e que 
hoje é uma rapariga de vinte anos mesmo, sem “ape-
nas” nem nada. Mas o facto é que uma mulher de 
quarenta também tem graça – e que, aliás, mulheres 
de quarenta e cinco, de cinquenta, mesmo de sessen-

ta anos são hoje providas (eu ia dizer “ainda gastam 
meias-solas”, mas achei excessivo) de um sex-appeal 
que eu antes não conseguia sequer adivinhar.
O sentido para que apontam todas as pistas que os 

anos me têm dado é, pois, óbvio: eu nunca vou per-
ceber do assunto. Mas tenho, apesar de tudo, alguns 
direitos – e um deles é o de recusar os cânones de be-
leza vigentes, incluindo aqueles que dizem que uma 
mulher deve ser de dimensões cómodas, com osso 
mais do que carne e, aliás, voz mais do que ideias. 
Talvez até isso, bem vistas as coisas, tenha ver com 

a idade: os antigos da minha terra referiam-se como 
“perfeita” a uma mulher carnuda– e eu próprio me 
vejo, hoje, a lembrar-me desse adjectivo quando me 
cruzo com espécime de tal tipo. Facto: gosto de uma 
mulher com defeitos – e um ponderado excesso de 
carnes, às vezes, é o mais belo deles. Bem vistas as 
coisas, a formosura pode conviver com a gordura. O 
que não pode nunca é conviver com a transparência, 
com a falta de história, com a ausência de profundi-
dade.
Isto para dizer que (e agora é como se saltássemos 

para algo completamente diferente, o problema é que 
me alarguei no intróito), a partir de certa altura, dei-

xou de ser a beleza a povoar-me as preocupa-
ções quanto ao meu próprio excesso de peso. 
Sempre o tive, em maior ou em menor grau – e 
sempre o monitorizei em sede de estoicismo, al-
ternando festins com dietas radicais, ócios com 
exercícios flagelantes. Hoje, faltam-me as for-
ças, falta-me o desejo e falta-me até a vaidade. 
Estou (cá vai outra vez) mais velho, talvez mais 
refastelado – e, sobretudo, sei que um homem 
com um mínimo de volume inspira segurança 
a uma mulher. Para dizer a verdade, faço um 
julgamento moral dos homens que têm dema-
siado cuidado com o seu aspecto. Num mundo 
tão cheio de tentações, em alguma delas se há-
de cair – e antes na boa-mesa do que na droga 
ou na política.
O problema é que um tipo da minha idade, 

dado a vícios diversos, com propensão para a 
nervoseira e, ainda por cima, excesso de peso 
começa a tornar-se um barril de pólvora. Para 
além de tudo, eu sei que esse sacana desse fan-
tasma pós-industrial a que decidimos chamar 
AVC, sintetizando-o numa sigla como antes 
sussurrávamos a palavra “cancro”, ainda me 
permitiria talvez escrever, mas não me deixaria 
já jogar golfe, que é a única coisa que eu gosto 
mais de fazer do que escrever.  De forma que 
agora é que é: chegou a altura de controlar o 
dente. E desta vez (eis, enfim, o que eu queria 

dizer – e reparem como, incompetente, acabei por 
guardar a ideia principal para o fim, sujeita a ritmo 
já meio sumário), não vou guiar-me pelo que dizem 
os dietistas, a minha mulher ou sequer a sabedoria 
popular: vou guiar-me pelo palato apenas. Porque os 
anos também me ensinaram isso: o que sabe bem faz 
mal.
É queijo fresco, insípido até mais não? Faz bem. 

É queijo da ilha, picante e seco, mesmo a pedir um 
Douro? Faz mal. É peru, branco como a esferovite – 
e, aliás, com um sabor igualzinho ao dela? Faz mui-
to bem, sim senhor. É carninha a sério, com aquele 
pinguinho de sangue que nos deixa contentes por 
estarmos vivos? Fuja – faz mal. É abacaxi, sumaren-
to e docinho, lembrando baianas e acarajé? Faz bem 
“mas”. É ananás, azedo como o diabo, para comer 
com humildade até que a espinha se contorça num 
arrepio? Ah, sim, isso é que faz bem mesmo. E por 
aí fora. Tinha aqui imensos exemplos, mas o espaço 
acabou. O facto é que, como derradeira ironia após 
milénios de evolução, temos este pa-
ladar que diariamente nos encaminha 
para a forca. E, se isso não serve como 
prova de que não há Deus, não sei o 
que servirá.
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Clinique d’optométrie Luso
4 février 2009; nouveau format: 10 juin 2009

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Comentário Semanal
de Economia e Mercados

Semana de 28 de Junho a 2 de Julho

Taxa de Desemprego norte-americana desceu, 
mas a recuperação do Mercado Laboral está a 

processar-se a um ritmo lento
Nos EUA, no Relatório do Emprego, a Variação do 

Emprego Não-Agrícola, dada pelo Inquérito aos Em-
pregadores, caiu, menos do que o esperado pelo mer-
cado, mas a apontar para uma perda de 125 mil em-
pregos. Em condições normais, esta queda seria uma 
péssima notícia, mas, neste caso, não foi tão negativa, 
pois deveu-se a uma perda de 225 mil trabalhadores 
que tinham sido temporariamente contratados para a 
realização do Census 2010, evento que, no mês ante-
rior, tinha originado um aumento de 411 mil trabalha-
dores. Para contornar as distorções provocadas pelo 
Census, o mercado tem-se focado no Emprego do Sec-

tor Privado, onde foram criados 83 mil postos de traba-
lho. Embora este registo represente mais do dobro do 
valor do mês anterior (33 mil, postos de trabalho), ficou 
aquém do esperado pelo mercado (+110 mil) e consis-
te, apenas, num terço dos empregos criados em Abril 
ou metade dos criados em Março, um ritmo insuficien-
te para que o Desemprego possa descer de uma forma 
mais consistente. Por outro lado, o headline do Inqué-
rito às Famílias revelou um cenário bastante favorável, 
porquanto a Taxa de Desemprego desceu de 9.7% para 
9.5%, um mínimo desde Julho de 2009. Um aspecto 
negativo é que esta redução foi obtida através de uma 
diminuição da População Activa, particularmente ao 
nível dos desempregados desencorajados, ainda que, 
atendendo aos erros de amostragem do Inquérito, tal 
deva representar, na verdade, uma correcção face aos 
fortes acréscimos do Emprego observados no início do 
ano, que fizeram com que, desde Dezembro de 2009, 
o Emprego Total no Inquérito às Famílias tenha re-
gistado um crescimento em cerca de 50% superior ao 
observado no Emprego Não-Agrícola do Inquérito aos 
Empregadores. Também os dados das Horas Trabalha-
das se revelaram negativos e abaixo das expectativas 
do mercado, ao apontarem para uma ligeira descida, o 
mesmo acontecendo às Remunerações por Hora, apon-
tando para uma queda mensal de 0.1%. Assim, peran-
te uma fraca criação do Emprego no Sector Privado e 
reduções nas Horas Trabalhadas e nas Remunerações 
por Hora, dever-se-á assistir a um comportamento ané-
mico do Rendimentos do Trabalho, no mês de Junho, 
variável que já vem a subir há 7 meses consecutivos e 
que tem vindo a constituir um importante suporte para 
o crescimento do Consumo Privado e para a sustenta-
bilidade da recuperação económica. 

Rui Bernardes Serra
e José Miguel Moreira

império de Blainville, muito farto
encerrou festas ao espírito Santo
Blainville. Com a realização do Império das 

Crianças da Rainha Santa Isabel de Blainville, 
terminou aqui em beleza no domingo passado o inte-
ressante período de festejos em louvor do Divino Es-
pírito Santo, que se realizaram por várias localidades 
da Grande Montreal.
Organizado pela Irmandade com o mesmo nome, 

foi seu distinto mordomo o jovem Gaetan Montero; 
Susie Costa foi a graciosa rainha da festa, num am-
biente de muita criançada e ao qual os adultos não re-
sistiram oferecer o gesto da sua solidariedade, como 
lhes competia, aderindo em muitas centenas.
Foi das manifestações em honra da terceira pessoa 

da Santíssima Trindade mais brilhantes a que temos 

assistido localmente, com muita abundância, alegria, 
boa música, tempo ideal e espírito de comunidade, a 
que a sociedade local sempre faz parte.
Um singelo cortejo das coroas saíu da casa do mor-

domo no domingo, acompanhado pela Banda de 
Nossa Senhora dos Milagres, rumo à Igreja de Notre-
Dame-de-l’Assomption, onde iriam decorrer as ceri-
mónias religiosas, presididas pelo padre Yvon Aubry, 
acompanhado pelo coral daquele templo. 
Como é habitual, tratou-se de um cortejo com ênfase 

na presença de jovens; porém, foi grato testemunhar 
a presença de várias irmandades e de representantes 
de algumas das nossas coletividades, tais como a As-
sociação Portuguesa de Ste-Thérèse, do Centro Co-
munitário do Espírito Santo de Anjou/Montreal,etc.
Estranhámos, entretanto e contra o que tem sido ha-

bitual até aqui, que o padre Yvon não se houvesse 
referido à tradição desta festa, e que a senhora que 
canta no coral, não tivesse efetuado uma leitura em 
português como também lhe tem sido hábito. Pergun-
tando-lhe o que se passava, respondeu-me “não sou 
eu que mando”.
O que é que se passa? Alguma nova vaga de xeno-

fobia? 
No final da missa, foram a coroar alguns jovens e 

adultos, seguindo depois o cortejo para o parque fes-
tivo, onde posteriormente decorreriam as atividades 
profanas. Aqui, ainda, foi lembrada a memória de 
Eduardo Novo, que faleceu há exatamente um ano. A 
distribuição das tradicionais sopas, far-se-ia no giná-
sio duma escola, como é habitual.
Muita foi a onda de solidariedade que se registou 

com confeção das saborosas sopas e carne cozida do 
Espírito Santo, sobretudo da parte de António Mace-
do e colegas da direção da Associação Portuguesa do 
West Island.
Para além das sopas, foram ainda servidas carne 

guisada e fressura guisada, pão, vinho, sumos, “pi-
zza” e cachorros quentes para os jovens; massa sova-

da, arroz doce e - imaginem! - bolos lêvedos.
E, à noite, durante o arraial, muito se distinguiram 

a Maria de Melo e colegas com a distribuição ao pú-
blico novamente de massa sova e bolos lêvedos. Para 
quem o preferiu, não faltaram febras e malassadas.
Um bodo de fato muito abundante e tal como nunca 

víramos aqui.
Aliás, segundo o Manuel A. Pereira, antigo dirigen-

te da Casa dos Açores e que teve a amabilidade de me 
dar uma boleia para estar aqui no dia maior, aparen-
temente foi uma abundância que se registou também 
no sábado, com a distribuição do caldo da meia-noi-
te, carne  cozida, carne guisada, massa sovada, pão, 
vinho, sumos, etc., tendo o baile sido animado pelo 

conjunto “Sonhos de Portugal”, do Ontário.
O arraial do domingo e último dia festivo, foi ani-

mado por Jomani e o Jimmy Farias, que cantaram 
muito dos seus êxitos, tendo depois o Jimmy agracia-
do, com a ajuda de um membro da organização, mais 
de 50 crianças, deixando-as encantadas e ajudando 
a cantagiar-lhes com o espírito festivo desta popular 
tradição dos seus pais.
Parabéns ao mordomo e demais pessoas envolvidas 

neste delicioso império.
Viva o Divino Espírito Santo! Viva a gente!
E já há mordomo para 2011!
Trata-se do jovem Jimmy Medeiros.

António Vallacorba
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É envelhecendo que nos tornamos jovens
de 1840 que havia unificado o Alto e o 
Baixo Canadá. A partir desse momento 
o chamado Canadá-Unido foi dissol-
vido, dando lugar a duas províncias: o 
Québec e o Ontário, formando assim o 
Canadá actual, aquando  da junção da 
Ilha do Príncipe Eduardo em 1873 e 
da Terra Nova já no limiar da segunda 
metade do século XX.
Principal documento constitucional, a 

Constituição Canadiana, que era prer-

rogativa do Parlamento de Westminster, 
foi cedendo, ao longo dos anos, mais 
independência ao novo país, e a partir 
de 1982 deu entrada no Parlamento do 
Canadá, dependendo exclusivamen-
te deste desde então, para qualquer 
modificação julgada pertinente pelos 
eleitos do povo. Jonh MacDonald, o 
considerado pai da Confederação, não 
tinha qualquer intenção de a formar 
no sentido lato da palavra. Preferia até 
uma Federação. A preocupação que o 

O Canadá tal como o conhecemos 
hoje tem apenas 143 anos. Em 

1867 este imenso território era com-
posto de seis colónias britânicas: a 
Nova Escócia; o Novo Brunswick; o 
Canadá-Unido, que compreendia es-
sencialmente as costas meridionais do 
Québec e do Ontário; a Terra Nova; a 
Ilha do Príncipe Eduardo e a Colôm-
bia Britânica. Nessa época a Confe-
deração compunha-se apenas das três 
primeiras às quais gradualmente se 
juntaram as outras, sendo a Terra Nova 
a última a aderir ao estado confedera-
do (em 1949, já depois do final da II 
Guerra Mundial). Mais tarde, em 1870, 
portanto 3 anos após a assinatura do 
Acto da América do Norte Britânica, 
o país foi aumentado com os Territó-
rios do Noroeste e a Terra de Rupert, 
que pertencendo à Companhia da Baía 
do Hudson, foram por esta cedidos ao 
Canadá, assim que as Ilhas do Árctico 
que estavam sob tutela inglesa. O con-
sentimento real da Rainha Vitória a 29 
de Março de 1867 ao Acto da América 
do Norte Britânica criou oficialmente a 
Confederação Canadiana, entrando em 
vigor a 1 de Julho desse ano. Motivado 
por razões de política interior e exterior 
onde num caso se delineavam intenções 
de formação duma república popular e 
de outra, se corria o risco da invasão 
dos “fanians”, americanos que faziam 
incursões através do rio Richelieu com 
a ajuda de algumas tribos indianas, ti-
nha também uma vertente económica, 
com a finalidade da construção da linha 
de caminhos de ferro de Este a Oeste, 
unindo todos os territórios de um ocea-
no ao outro. Substituiu o Acto da União 

moveu foi a ameaça de invasão ame-
ricana, após a tomada de posição da 
Coroa Britânica em favor das colónias 
esclavagistas do Sul, durante a Guer-
ra da Secessão. Havia mesmo risco de 
anexação do então Canadá-Unido pe-
los nortistas de Lincoln. A união das 
Colónias do Império do Reino Unido 
na América do Norte ou pelo menos 
de algumas delas, pareceu ao já na 
época consagrado homem político, o 
melhor meio de assegurar a defesa do 
território, unificando o Canadá francês 
e as colónias marítimas e, ao mesmo 
tempo, abrir um novo mercado para o 
comércio e a indústria canadiana, re-
torquindo à decisão de Londres, que 
recusou pagar despesas de segurança e 
reduziu certas tarifas preferenciais para 
as colónias.
As cores branco e encarnado que ti-

nham sido designadas em 1921 pelo 
Rei Jorge V como cores oficiais do Ca-
nadá, compõem com a folha do ácer, 
a bandeira nacional, que pela primeira 
vez foi içada na Colina Parlamentar em 
Otava, a 15 de Fevereiro de 1965 ten-
do, em 1996 esta data sido declarada 
dia da Bandeira Nacional.
Foi assim à sombra deste símbolo, que 

uma multidão entusiasta acolheu na 
quinta-feira em Otava a Rainha Elisa-
bete II e seu marido, o Duque de Edim-
bourg, que no prosseguimento duma 
visita de 9 dias a várias regiões do país, 
ali estiveram para comemorar os 143 
anos do Canadá. Tendo desembarcado 
dois dias antes em Halifax sendo rece-
bida pela Governadora-Geral Michael-
le Jean e onde no dia seguinte prestaria 
homenagem aos 100 anos da Marinha 
Canadiana, a soberana chegou para as 
Comemorações na Colina Parlamentar 
escoltada pela GRC, vestida de um saia 
e casaco encarnado e chapéu branco, 
sendo acolhida pelo Primeiro-ministro 
Stephen Harper e esposa para além de 
diversas individualidades nacionais e 
estrangeiras, ao mesmo tempo que os 
F-18 manobravam no céu e um desta-
camento de artilharia fez soar a salva 
de 21 tiros de canhão. Passou depois 
revista às tropas em parada, dirigindo-
se a seguir para o estrado em forma de 
folha de ácer, para assistir ao versátil 
espectáculo nas duas línguas oficiais. 
Usando da palavra para desejar as 

boas-vindas ao casal real, o PM Harper 
disse durante a sua alocução que: “Nós 
acolhemos os maiores Jogos Olímpicos 

e paraolímpicos de Inverno de todos 
os tempos” continuando: “No momento 
em que o Canadá preside as nações do 
G8 e G20, nós conduzimos o Mundo, 
fortificando o retorno à normalidade 
após a recessão, na posição da eco-
nomia mais sólida de todos os países 
do Mundo” acrescentou com marcado 
orgulho patriótico.
Antes da intervenção da Rainha, que 

discursou em Francês e em Inglês, afir-
mando grande admiração pela evolução 
e realizações do Canadá e terminando 
com um muito aplaudido “God bless 
Canada”, foram projectadas imagens 
com mensagens de saudação à sobe-
rana por militares das Forças Armadas 
em missão no Afeganistão, tropas que 
o PM havia elogiado no seu discurso, 
pelos seus abnegados esforços e sacri-

fícios. 
O Canadá é uma das melhores eco-

nomias mundiais, país de indústrias de 
alta tecnologia reconhecida e procura-
da mundialmente, tendo no curto espa-
ço da sua existência, demonstrado uma 
evolução estrondosa a todos os níveis, 
colocando-se no mesmo patamar que 
as grandes potências do Velho Mun-
do. Apostando na qualidade superior 
da Tecnologia das suas Universidades 
e na sua juventude como garantia do 
Futuro, é envelhecendo que se torna 
jovem.
Que Sua Majestade seja bem-vinda e 

possa ter uma excelente estadia.
Bom Aniversário Canadá.

Raul Mesquita

Encontre o seu peso ideal
Parti cipe no nosso próximo

DESAFIO DE PERDA DE PESO

No total perderam 916 lbs com 
a ajuda do nosso programa de 

10 semanas

Programa:
• Plano de nutrição
• “Coaching” personalizado
• Grupo de moti vação

QUEM PERDE, GANHA!!!

EnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfimEnfim

Para inscrição ou
informação:

Inês Gomes 514-881-9509
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Luís Lobo 514-692-0916

Distribuidores independentes
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euforia em miríades cores
Os Internacionais Fogos de artifício Loto-Québec, 

apresentados por TELUS, beneficiaram neste 
fim-de-semana da representação portuguesa assegura-
da pela companhia Macedos Pirotecnia. Lda, de Lixa, 
Felgueiras, uma empresa familiar desde a sua funda-
ção em 1934, criada por Joaquim Macedo, sob o nome 
de Fogos de Artifício— Joaquim Macedo e 
Filhos. Lda que, com o tempo, passou a ser 
dirigida pelos quatro netos do fundador, os 
quais respondendo á evolução do mercado 
e à sua expansão no âmbito internacional, 
a adaptaram às tecnologias modernas, di-
vidindo-a em duas áreas complementares 
entre si que são, a Investigação, Desenvolvimento e 
Produção de Produtos Pirotécnicos e, o Design, Co-
mercialização e Produção de Espectáculos com Piro-
tecnia. O impulso que a empresa recebeu com a nova 
articulação dos seus serviços, é credencia da credibili-
dade e procura da variada e internacionalista clientela 
que, de todo o mundo, deseja a sua participação em 
eventos de elevada notoriedade. 
Os inúmeros Galardões, Primeiros Prémios e Men-

ções Honrosas com que tem sido galardoada, em Por-
tugal e no estrangeiro, confirmam a sua invejada po-
sição no mundo da pirotecnia, ao longo de dezenas de 
anos de profícua actividade.
Após a confirmação da sua inscrição no Livro de 

Records Guinness, pela extraordinária relevância dos 
fogos na passagem do ano na Madeira com o título de 
“Maior espectáculo Pirotécnico do Mundo”, Macedos 
gostaria de juntar, nesta sua segunda participação no 
Canadá, a conquista de um Júpiter, o único que fal-
ta na sua colecção de troféus internacionais, símbolo 
prestigioso na indústria pirotécnica, — de preferência 
o de ouro, — prémio a atribuir no final do Concurso, 
pelo melhor espectáculo nos Internacionais Fogos de 
Loto-Québec em cada ano.
Aproveito para convidar os nossos compatriotas a 

votarem nesse sentido no www.internacionaldesfeu-

xloto-quebec.com, colaborando numa causa justa.
Porque na verdade os fogos apresentados no passa-

do sábado — “Euforia” — só poderão ser etiquetados 
de fabulosos. De excelentes. Pelo ritmo, pela música, 
pela concepção e profissionalismo da apresentação, 
sincronização piro musical e a euforia de miríades de 

cores.
Fiel à sua senha “O Céu é o nosso limi-

te”, Macedos’s Pirotecnia inundou o Lago 
dos Golfinhos de peças pirotécnicas que 
atingiram o cume da arte, sintetizando os 
rebentamentos dos grandes obuses com 
os de pequeno calibre, em função das 

características estéticas e técnicas da concepção do 
programa apresentado, a partir das quatro rampas de 
lançamento no local.
Uma chuva de figuras aparentadas a anémonas gi-

gantes multicores, outras em forma de malmequeres 
de filigrana ou ainda enormes cogumelos que envol-
vendo o espaço, abraçavam os espectadores com o seu 
colorido, numa simultaneidade e diversidade perfeita 
da música com os efeitos sonoros e os elementos de 
artifício, dominou o recinto, enquanto que a nível da 
água, lançadeiras oscilantes, quais foguetes prateados 
com esteiras coloridas agindo como espoletas de pro-
jécteis telecomandados, tomavam a forma de peque-
nas vagas marinhas, percorrendo as margens e fazendo 
soltar explosões de júbilo da assistência, maravilhada 
com o espectáculo. Talvez uma forma de aludir à nos-
sa histórica paixão pelo mar, pelas vagas, pelo desco-
nhecido, na procura de novos horizontes. De resto, as 
cores nacionais estiveram fortemente representadas no 
colorido do céu. E o país, teve na empresa Macedo’s 
Pirotecnia um excelente embaixador.
A relevante empresa nacional vai ter ocasião de pro-

porcionar novas girândolas de fogo com a habitual 
boa combinação de som, cor e efeitos pirotécnicos na 
região de Gatineau, aquando dos Grandes Fogos do 
Casino de Lac-Leamy a 7 de Agosto próximo e a 24 do 

mesmo mês no Global Fest Fireworks Competition, 
em Calgary. Aviso portanto aos nossos leitores resi-
dentes nessas regiões, a fim de poderem assistir a um 
espectáculo de alta qualidade que bem nos representa.

Depois, ainda este ano, Macedo Pirotecnia terá en-
contro marcado na Coreia do Sul, onde certamente 
fará relevante demonstração das suas excepcionais 
capacidades na arte da pirotecnia. Aqui deixamos vo-
tos de que tal aconteça, para gáudio de todos nós. E o 
bom-nome de Portugal.

Raul Mesquita
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†

6 de Julho de 2010
1 euro = caD 1.341900

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
15:30 TELERURAL   
16:00 LÁ E CÁ  
16:30 MAGAZINE
          BRASIL CONTACTO  
17:00 BIOSFERA  
18:00 SUPER MIÚDOS  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 BOCAGE   
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           BRASIL CONTACTO  
22:15 CIDADE DESPIDA    
23:00 MANUEL TITO DE MORAIS
00:00 PARAÍSO FILMES  
00:30 BOMBORDO
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)   

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
15:30 TELERURAL   
16:00 FILHOS DA NAÇÃO
16:30 MAGAZINE
           CANADÁ CONTACTO  
17:00 HERMAN 2010   
18:00 SUPER MIÚDOS  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 BOCAGE   
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE
           CANADÁ CONTACTO  
22:15 SISSI - SISSI UMA IMPERATRIZ
           NA MADEIRA ROMÂNTICA
23:00 HÁ CONVERSA
00:00 PARAÍSO FILMES  
00:30 AS ILHAS DE DARWIN
01:00 SUPER MIÚDOS  
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02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 A ALMA E A GENTE   
16:30 MAGAZINE TIMOR CONTACTO  
17:00 NOME DE CÓDIGO: SINTRA(R/)   
17:45 A GUERRA  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 BOCAGE   
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE TIMOR CONTACTO  
22:15 LADO B   
23:00 PORTUGUESES PELO MUNDO(R/) 
00:00 RECANTOS
00:30 JANELA INDISCRETA
           COM MÁRIO AUGUSTO   
01:15 A DE AUTOR

02:00 ÁFRICA 7 DIAS
02:30 RUMOS
03:00 BOM DIA PORTUGAL FIM-DE-
SEMANA  
04:00 ZIG ZAG  
05:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL  
05:30 A ALMA E A GENTE   
06:00 PORTUGAL SEM FRONTEIRAS   
08:00 JORNAL DA TARDE   
09:00 ZIG ZAG  
10:00 JÁ SEI COZINHAR  
10:30 FORÇA PORTUGAL!  
14:00 ÁFRICA DO SUL CONTACTO  
14:30 DE SOL A SOL(R/) 
15:00 TELEJORNAL  
15:30 TELERURAL(R/)    
16:00 ATLÂNTIDA/MADEIRA
17:30 PORTUGUESES PELO MUNDO
18:15 CIDADE DESPIDA(R/)     
19:00 NOTÍCIAS
20:00 LÁ E CÁ  
20:30 TELEJORNAL MADEIRA  
21:00 TELEJORNAL - AÇORES  
21:30 HERMAN 2010   
22:30 TERRAS DE ÁGUA    
00:00 ÁFRICA DO SUL CONTACTO(R/)   
00:30 CONCELHOS DE PORTUGAL(R/) 
01:00 JOÃO SEMANA  

02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL  
04:00 ZIG ZAG  
05:00 EUCARISTIA DOMINICAL  
06:00 EURODEPUTADOS  
06:30 BOMBORDO
07:30 JÁ SEI COZINHAR  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
09:30 EUROTWITT
10:00 SÓ VISTO!   
11:30 A BORDO DO ILHA AZUL
12:00 FORÇA PORTUGAL!  
14:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO  
14:30 CONCELHOS DE PORTUGAL
15:00 TELEJORNAL  
15:30 TELERURAL(R/)    
16:15 JANELA INDISCRETA COM MÁRIO
16:45 SISSI - SISSI UMA IMPERATRIZ
17:30 RECANTOS (R/) 
18:00 LADO B(R/)    
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)     
20:30 TELEJORNAL
21:30 MUSICAL: Yuri da Cunha
23:15 NOBRE POVO(R/) 
23:30 ARTE & EMOÇÃO
00:00 MAGAZINE EUROPA CONTACTO

00:30 LINHA DA FRENTE(R/)
01:00 NO AR, HISTÓRIA DA RÁDIO
           EM PORTUGAL  
02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 FORÇA PORTUGAL!  
08:00 JORNAL DA TARDE  
08:30 ZIG ZAG  
09:00 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 FORÇA PORTUGAL!  
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
14:00 O PREÇO CERTO  
15:00 TELEJORNAL  
16:00 GOSTOS E SABORES  
16:30 MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. JERSEY  
17:15 SÓ VISTO!(R/)    
17:45 SUPER MIÚDOS  
19:10 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
21:04 TELEJORNAL MADEIRA  
21:41 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE EUA
           CONTACTO - N. JERSEY  
22:15 A FERREIRINHA  
00:00 GOSTOS E SABORES(R/)   
00:30 A HORA DE BACO  
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)   

02:00 BOM DIA PORTUGAL  
05:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
08:00 JORNAL DA TARDE  
09:00 ZIG ZAG  
10:00 AQUI PORTUGAL  
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
  18:00 13:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
  19:00 14:00 O PREÇO CERTO  
  20:00 15:00 TELEJORNAL  
  20:30 15:30 TELERURAL   
16:00 AS ILHAS DE DARWIN
16:30 MAGAZINE GOA CONTACTO  
17:00 A HORA DE BACO(R/)   
17:30 NOBRE POVO
18:00 SUPER MIÚDOS  
19:00 NOTÍCIAS
20:00 O OLHAR DA SERPENTE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA  
21:15 TELEJORNAL - AÇORES  
21:45 MAGAZINE GOA CONTACTO  
22:15 A GUERRA  
23:30 NOME DE CÓDIGO: SINTRA  
00:30 DE SOL A SOL
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)   

* HORA DE MONTREAL                             ** HORÁRiO sujEiTO A MODiFiCAçõEs

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 automobile    514.873.7620
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Auberge Transition           514.481.0495
Casamentos civis      514.393.2113
Cidadania Canadiana  1-888 242-2100
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Multi-Ecoute 514.737.3604
Normas do trabalho                         514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
                         1.800.277.9915
Protecção ao consumidor

1.800.387.1194
Protecção da juventude      514.896.3100
Regie ass. automobile       514.873.7620
Revenu Canada         1.800.959.7383
Revenu Québec              514.864.6299

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Portuguesa Brossard            450.659.4356
Portuguesa de Laval           450.681.7420
Portuguesa Santa Cruz       514.844.1011
Português do Atlântico        514.387.1551
Lusitana de Montreal           514.353.2827

eNSiNo

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

iGReJaS

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

AGÊNCiAs DE ViAGENs
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent              514.987.7666
LATiNO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LisBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
BOuTiQuEs
BOuTiQuE ANA MARiA
4409 St.Laurent                    514.849.6619
BANCOs
CAiXA PORTuGuEsA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALiZADOREs
PLOMBERiE & CHAuFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale      450.672.4687
CLÍNiCAs
CLÍNiCA MÉDiCA LusO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CONTABiLisTAs
ANÍBAL AFONsO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTisTAs
DR. THuY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209-514.499.1624
ELECTRiCiDADE
ELECTRO-LusO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCiAs
FARMÁCiA RiTA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FuNERAis
ALFRED DALLAiRE|MEMORiA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENs
ALBERT sTATiON sERViCE
4209 De Bullion                   514.845.5804
MERCEARiA
sÁ & FiLHOs
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONuMENTOs
GRANiTE LACROiX iNC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467
NOTÁRiOs
Me. LuCiEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDuARDO DiAs
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
OuRiVEsARiAs
ROsAs DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent              514.843.8727
REsTAuRANTEs
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
sOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
TRANsPORTEs
TRANsPORTEs BENTO COsTA

514.946.1988

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família           514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                       514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Com. Angolana de Mtl               514.544.7392
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
F. Campinos do Ribatejo 514.353.3577
RF. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

RTpi e RDpi: MUDaNÇa De SaTÉliTe Na aMÉRica Do NoRTe
A emissão da RTP internacional e da RDP internacional para a América do Norte, em banda ku (antenas de menos de 1 metro de diâmetro), já está disponível no saté-
lite Galaxy 19. quem habitualmente recebe a RTPi ou a RDPi, na América do Norte, através do satélite AMC4 em banda ku, deverá reorientar a sua antena parabólica e 
sintonizar o Galaxy 19 com os seguintes dados técnicos: Satélite Galaxy 19 – (Banda ku, Digital)  Cobertura: América do Norte, América Central e Hawai ; Transponder: 
20 ; Posição Orbital: 97º Oeste ; frequência: 12 059,5 MHz ; Polarização: Horizontal ; fEC: ¾ ; Symbol Rate: 22.000 kSymbols/s ; SiD: 1 ; PMT – 1001 ; PiD Vídeo: 2001 ; 
PiD áudio: 3001 ; PiD áudio RDPi Rádio: 4001. Mantêm-se sem alteração as restantes formas de recepção da RTP internacional e do canal de rádio RDP internacional, 
nomeadamente através do satélite Intelsat 805 (banda c), das redes de cabo ou de outros sistemas de distribuição disponíveis na sua região. Em caso de dificuldade 
na captação da RTPi, ou da RDPi, deverá ser consultado um técnico local. Para poderem melhorar a sua rede de distribuição, agradece-se o envio de informação sobre 
a qualidade de recepção da RTPi/RDPi para distribuicao.rtpi@rtp.pt.

†

Dia Nacional do canadá
A Associação Açores Canadá celebrou o Dia Nacional do 

Canadá, em conjugação com a Câmara Municipal de Ponta 
Delgada e com o Consulado do Canadá em Ponta Delgada, 
ao som do hino daquele país executado por alunos e profes-
sora do Conservatório Regional de Ponta Delgada. Aquela 
Associação pretendeu com esta comemoração promover e 
exaltar esta data tão significativa, não apenas para o Cana-
dá, mas para o mundo ocidental, e com especial relevância 
para a nossa Região, que tem naquele país uma parte muito 
significativa da sua população. Aquela data acontece no dia 
histórico em que a antiga Província do Canada, que actual-
mente constituem as Províncias do Quebec e Ontario, se jun-
tou à de New Brunswick e à de Nova Scotia e formaram esta 
grande nação multicultural, que é o segundo maior país do 
Mundo. Por todo o vasto território canadiano acontecem nes-
tes dias várias actividades festivas, cujas celebrações têm o 
seu ponto alto sobre a Colina do Parlamento na actual capi-
tal Otawa. E ontem, pela primeira vez, desfraldou-se, nesta 
cidade de Ponta Delgada, a Bandeira Nacional do Canadá 
que, esvoaçando em frente aos Paços do Concelho, quis fa-
zer lembrar os fortes laços que unem os Açores àquele país. 
Esta Associação conheceu um sério revés, com o desapa-
recimento de um dos seus elementos mais entusiastas, que 
faleceu sem que este organismo reiniciasse a sua actividade 
regular, pretendendo que o dia 1 de Julho fosse devida e so-
lenemente evocado, para também desta forma homenagear 
todos quantos labutaram em terras canadianas e também 
lembrar a memória de Fernando Raposo, uma personalida-
de muito popular na comunidade açoriana do Canadá, onde 
desenvolveu uma intensa carreira na televisão local com um 
programa em língua portuguesa. Outra grande impulsionado-
ra destas celebrações vinda de Toronto foi a jornalista e em-
presária Nellie Pedro que participa activamente nas diversas 
organizações da nossa comunidade, liderando muitas delas, 
num trabalho de voluntariado exemplar, tendo sido a primei-
ra mulher a presidir à Federação Portuguesa de Negócios 
do Canadá. O Prof. José Carlos Teixeira foi o conferencista 
sonvidado. Trata-se um homem da diáspora e um prestigiado 
académico que muito sabe acerca da imigração em termos 
científicos e que veio da longínqua British Columbia para 
estar presente para falar sobre a influência do Canadá na 
vida dos açorianos. O envolvimento do Consulado do Cana-
dá foi determinante nesta celebração, em que o novo Côn-
sul, recentemente nomeado, Senhor Peter Strokreef, aderiu 
à celebração deste dia nesta cidade de Ponta Delgada. A 
Câmara Municipal de Ponta Delgada associou-se à come-
moração, prestigiano a homenagem prestada aquele grande 
e acolhedor país para milhares e milhares de açorianos, um 
dos mais tolerantes do mundo, onde se cruzam as mais dís-
pares raças, num clima de hospitalidade, liberdade e perfeita 
integração. A divulgação da cultura canadiana, sob as suas 
mais variadas formas e ainda o auxílio aos luso-canadianos 
e àqueles que nos visitam ou a viver nos Açores fazem parte 
dos objectivos daquela Associação, em que pretende promo-
ver, apoiar, aprofundar e dinamizar redes de intercâmbio de 
conhecimento quanto a aspectos históricos, económicos e 
culturais relacionados com o Canadá, estabelecendo, para 
tal protocolos e acordos de cooperação com entidades públi-
cas ou privadas.
Ontem foi dia de festa para aqueles que nestas ilhas estão 

de forma afectiva e umbilicalmente ligados ao Canadá, bem 
como os canadianos que escolheram os Açores para viver. O 
Canadá bem mereceu a homenagem dos Açorianos.

António Pedro Costa

Guilherme Martins
1924-2010

Faleceu em Montreal, no dia 5 de Julho de 
2010, com 86 anos de idade, Guilherme 
Martins, natural de Ponta Delgada, São 
Miguel, Açores, esposo de Maria Eugenia 
Lopes.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos, netos, 
bisnetos, seus irmãos e irmãs, cunhados 
(as), assim como restantes familiares e 
amigos.

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

O velório tem lugar hoje, quarta-feira 7 de Julho, das 9h às 11h30, 
seguindo-se o funeral, após missa de corpo presente, às 12h00, na 
Igreja Santa Cruz. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Madalena Cardoso Pimentel
1936-2010

Faleceu em Montreal, no dia 4 de Julho de 
2010, com 73 anos de idade, Madalena Car-
doso Pimentel, natural de Ribeira Quente, 
São Miguel, Açores, esposa de Paulo Pi-
mentel.
Deixa na dor o seu esposo, seu filho Paulo 
José (Anna Maria), sua filha Nicole (Mario 
Antonio), seus neto(a)s Devan (Lisa), Ste-
phanie, Kimberley e Marina, seus bisneto(a)
s  Elizabeth e Joshua, sua irmã Sofia,  assim 
como restantes familiares e amigos.

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

O velório decorreu ontem, dia 6 de Julho. O funeral tem lugar hoje, 
quarta-feira 7 de Julho, após missa de corpo presente, às 10h00, na 
Igreja Santa Cruz. Vai a sepultar, em cripta, no Cemitério Notre-Dame-
des-Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† Manuel Botelho
1929 - 2010

Faleceu em Montreal, no dia 1 de Julho de 
2010, com 80 anos de idade, Manuel Bote-
lho, natural de Relva, São Miguel, Açores, 
viúvo de Irene Raposo.
Deixa na dor os seus filho(a)s Aldina (Antó-
nio Madeira), Aldevina (José Luís Casqui-
lho), Lúcia (Arthur Couto), Manny (Dorothy 
Lourenço), José, Carlos e Ana Maria (Fer-
nando Linhares), seus netos e bisnetos, 
sobrinho(a)s, assim como restantes familia-
res e amigos.

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

O funeral decorreu segunda-feira, 5 de Julho, após missa de corpo 
presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério Notre-
Dame-des-Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.
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PROBLEMAS COM
O COMPUTADOR

No seu dia-a-dia profissional e 
pessoal, tem sido prejudicado 

a nível de problemas de 
computador? Se a resposta 
é afirmativa, posso encontrar 
a solução ideal para as suas 

necessidades e resolução de todo 
o tipo de problema. 
514-299-2966

DEPOiS DAS 18H

SeRviÇoS

anúncIOs a partIr de $9.00*
*A PARTiR DE $9.00 POR sEMANA. TAXAs NãO iNCLuÍDAs. APLiCÁVEL A NOVOs ANúNCiOs uNiCAMENTE.  TODOs Os ANúNCiOs DEVEM sER PAGOs COM ANTECEDÊNCiA, VisA Ou MAsTERCARD - DiNHEiRO, PAssAR NA REDACçãO.

Les Entrepreneurs Bucaro inc.
Procura 1 instalador de “pave-uni”, 
1 pessoa para trabalho geral e 1 
equipa (pave-uni) com mín. 3 anos 
de exp. Salário conforme experiên-
cia. Contactar Jos 514-325-7729

eMpReGoS

Companhia de paisagismo procura 
homens para trabalhar nos jardins, 
c/ alguma exp. de “pavé-uni”. Bom 
salário. Ligue já. 

Sr. fernandes: 
514-554-0213 ou 450-641-7389

Para férias, apartamento em Vila-
moura. Preço segundo altura do 
ano e tempo de permanência. 

011 351 93 431 1475
514-727-3533 até 30 de JunhoProcuramos pasteleiro e 

padeiro. 514-849-1803

St-Léonard, grande 4½ 
com grande terraço e 

estacionamento 
subterrâneo privado. 

514-728-6831

Arrendam-se: apartamentos 3 ½ e 
4 ½ no Plateau, para o mês de Ju-
nho e Julho de 2010; local comer-
cial e lofts, no Boul. St-Laurent. 

514-843-6036

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

Homens e mulheres para trabalho 
de limpeza com ou sem experiên-
cia. Aceitam-se estudantes que 
queiram trabalhar durante as férias 
de verão. Enviar C.V. por e-mail: 
arobert@empiremaintenance.ca ou 
telefonar ao 514-341-6168 #580

aRReNDa-Se

Reparações
de tijolo,

pedra, blocos
e juntas.

Orçamento
gratuito.

514-260-1739
514-667-1013

Varina Aluminium procura 
serralheiro soldador. 
Para informações: 

514-362-1300

5 plex de luxo, 2 x 51/2 + 
3 x 4 1/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

ANJOU ST-LÉONARD

Grande triplex de luxo, 
renovado.Ver para crer!

CENTRE-VILLE

Triplex, 3 x 61/2 todo renovado.

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem 
terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

ROSEMONT

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.

Bom duplex todo renovado

José Montez

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

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

514-374-2395

aSTRÓloGo – cURaNDeiRo
pRof. MeSTRe aiDaRa

falo
Português

eMpReGoS

Procura-se espaço em contentor, 
para Portugal. Chamar depois das 
18h. 

514-376-0504

ReSiDÊNcia

Pessoal para trabalhar, com expe-
riência em trabalho de madeira. 

450-973-2355

Vai de férias e está preocupado 
por não saber aonde deixar o seu 
pai ou a sua mãe idoso(a)? Con-
tacte Sónia. Quarto de casal ou 
simples disponíveis, a tempo intei-
ro ou parcial. 
514-518-4489 ou 450-444-8859

coNTeNToReS

PORTUGAL EM SUA CASA 24 HORAS
NOTÍCIAS DIÁRIAS DOS AÇORES E DA MADEIRA

Tel.: 514-947-1479
www.lumar-satcom.com 

Tratamos da instalação de sistemas
completos para RTPi e RDPi
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A VOZ DE PORTUGAL • 4231B, BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL (PQ) H2W 1Z4 • TEL. 514.284.1813 • F. 514.284.6150
KM • APRIL 15, 2009 • PUB@AVOZDEPORTUGAL.COM

Visite Portugal, 
Açores e Madeira 

diariamente

Especial
Um ano de garantia 
total em sua casa.

Não perca
esta viagem!

GLOBO  &  RECORD
(subscrição $35 US / mês)

Luís Pereira  -  Daniel BoalLuís Pereira  -  Daniel Boal

Espaço disponível num contentor 
para a zona de Braga. Partida 15 
de Julho. Para informações, con-
tactar a Agência Algarve:

514-277-1934

Procuramos empregado polivalen-
te/condutor e caixeira que fale por-
tuguês e francês. 514-849-3808

Agência de viagens procura agen-
te de viagem que fale português, 
francês, inglês, com formação tu-
rística. Boas regalias sociais. Sa-
lário conforme experiência. Enviar 
CV por e-mail: 
travelagency09@hotmail.com

SeRviÇoS

coNTeNToReS
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bOca dO InFernO

sOLuções
SOLUÇÃO CRUZADAS:

739628154
856741932
142935786
917486523

391854267
275163498

623579841
468297315

584312679

anedOtas

6 dIFerenças

paLavras cruzadas

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Ricardo Araújo PereiraHORiZONTAiS: 1. Vacina antituberculosa Sarigueia 2. Espécie de 
sapo da região do Amazonas (Brasil). Pertencente a Cápua. 3. Des-
moronar-se. Substância gelatinosa. Mercúrio (s.q.). 4. Bater repetidas 
vezes. Título tártaro equivalente a príncipe ou senhor. 5. Bolo de arroz 
fermentado e moído, o qual, dissolvido em água e açúcar, produz bebi-
da refrigerante. Passado. 6. Pronome (abrev.). Tritura 7. Grande mas-
sa de água salgada. Rep. da América Central, cuja capital é Port-au 
Prince. 8. Altar cristão. Aquecer levemente. 9. Nosso Senhor (abrev.). 
Exprime a ideia de eu (pref.). Pessoa excessivamente gorda (fig.). 10. 
Acto de temperar. Tipo de memória mais usada nos computadores. 11. 
Impor coima a. Unidade das medidas agrárias.
VERTiCAiS: 1. Peixe vulgar de água doce. Cobertor de cama. 2. De-
sumana. Unidade de medida de distância, utilizada em Astronomia. 3. 
Instrumento de doze cordas com um braço dividido em meios tons por 
filetes de metal. Contracção do pron. pess. compl. me e do pron. dem. 
o. 4. Toque de tambor. Elemento de formação de palavras que exprime 
a ideia de por rima de. 5. Língua falada outrora ao sul do Loire. Opera-
ção de cunhar moeda. 6. Remunerar. Fruto da amoreira e de algumas 
espécies de silvas. 7. Trabalhador de fábrica Sufixo de agente ou pro-
fissão. 8. O meridiano. Tenebroso. 9. Sociedade Anónima (abrev.). Es-
maga radicalmente. 10. Rasgão ou ferimento feito com a unha. Lavrar, 
com arado ou charrua. 11. Árvore meliácea da América. Vibra.

HORiZONTAL: 1. Bcg, Opossum. 2 Aru, 
Capuano. 3. Ruir, Gel, Hg. 4. Batucar, 
Can. 5. Afurá, Ido. 6. Pron, Rala. 7. Mar, 
Haiti. 8. Ara, Amornar. 9. NS, Ego, Odre. 
10. Tempero, RAM. 11. Acoimar, Are.
VERTiCAiS: 1. Barbo, Manta. 2. Crua, 
Parsec. 3. Guitarra, Mo. 4. Rufo, Epi. 5. 
Oc, Cunhagem. 6. Pagar, Amora. 7. Ope-
rário, Or. 8. Sul, Atro. 9. SA, Cilindra 10. 
Unhada, Arar. 11. Mogno, Treme.

Boas férias (sem ironia)
Esta é a altura do ano em que os portugueses, 

depois de um ano de trabalho (os que ainda 
têm trabalho), pegam nas suas economias (aque-
les que não tinham o dinheiro em bancos que fa-
liram), e vão agora de férias (aqueles que podem 
dar-se ao luxo de ter férias).

Esta é a altura do ano em que os portugueses, depois 
de um ano de trabalho (os que ainda têm trabalho), 
pegam nas suas economias (aqueles que não tinham 
o dinheiro em bancos que faliram), e vão agora de fé-
rias (aqueles que podem dar-se ao luxo de ter férias). 
E vão, de certeza, com a sensação de que deixam o 
País arrumado. O Presidente da República diz que a 
situação é insustentável. Um antigo Presidente e um 
candidato à Presidência dizem que ele não pode dizer 
que a situação é insustentável. O primeiro-ministro 
diz que estamos muito bem. A oposição diz que ele 
não pode dizer que estamos muito bem. Portanto, po-
demos ir de férias descansados. E esclarecidos. 
A primeira tarefa do cidadão que começa a gozar o 

merecido descanso é pagar a não menos merecida so-
bretaxa de IRS sobre o subsídio de férias. O cidadão 
sabe, porque já lho disseram, que andou a viver aci-
ma das suas possibilidades, e por isso chegou a hora 
de pagar. O cidadão, que tem a mania das grandezas, 
pensou que podia viver à tripa-forra, num desses pa-
íses modernos que premeiam os administradores das 
suas empresas com bónus milionários. Não, caro ci-

dadão. Tudo isso lhe deu status e qualidade de vida, é 
indesmentível. Mas não é gratuito. Quem quer viver 
numa sociedade assim, paga. 
A segunda tarefa é escolher um destino de férias. 

Tanto os destinos mais baratos, como uma sema-
na com tudo pago nas Caraíbas, como os mais ca-
ros, como um fim-de-semana com meia pensão no 
Algarve, parecem excessivos para o seu orçamento. 
Uma hipótese é meter a família no carro e, como re-
comendou Cavaco Silva, ir para fora cá dentro. Uma 
opção que traz alguns problemas. Primeiro, há que 
meter gasolina, o que não é barato. Depois, talvez 
seja boa ideia comprar uma água e um papo-seco 
para a viagem. Mas com cautela, na medida em que o 
IVA sobre os bens essenciais subiu um por cento. Os 
milionários que tiverem dinheiro para depósito cheio 
e farnel poderão fazer-se à estrada, embora conscien-
tes de que mais cedo ou mais tarde vão passar numa 
SCUT, daquelas que não eram pagas mas entretanto 
passaram a ser. Antes disso, num semáforo, ainda são 
capazes de topar com o ministro das Finanças com 
um chapéu virado ao contrário a pedir nem que seja 
a moeda mais pequena, em busca de receitas extraor-
dinárias. Em princípio, depois de percorrer 50 quiló-
metros, o cidadão já não tem dinheiro e 
tem de voltar para casa. Essa é a terceira 
tarefa. Boa sorte.

afinal, tudo foi simples aparência
Já sem grande admiração, como pude há dias mos-

trar num outro escrito meu, aí está, e com a mais 
cabal clareza, a tomada de posição do Governo da 
Bélgica em torno do modo como decorreram as in-
vestigações a membros do clero católico belga, ao 
redor das suspeitas de casos de pedofilia.
Sem tibiezas, com uma inultrapassável clareza, o 

Ministro da Justiça da Bélgica denunciou publica-
mente as pressões do clero católico sobre os inves-
tigadores que vêm tratando o caso, e mesmo sobre 

os magistrados nele intervenientes. E instou a Igreja 
Católica a colaborar com a Justiça e a indicar quem 
foi que fez o quê em matéria de pedofilia. Se é que é 
só disso que se trata.
Aqui está, pois, o mais cabal desmentido das pala-

vras que Bento XVI proferiu na viagem que realizou 
a Portugal, ainda a bordo do avião que o foi buscar: 
salientando que o pecado se encontra no seio da pró-
pria Igreja Católica, garantiu que os culpados seriam 
entregues à Justiça e que toda a colaboração seria 
dada às autoridades competentes.
Precisamente o contrário do que veio agora a saber-

se, e pela voz do Governo da Bélgica.
A tudo isto há que somar a recente decisão do Supre-

mo Tribunal Federal dos Estados Unidos, que decidiu 
não se pronunciar sobre o processo que corre termos 
por um tribunal de apelo, e em que se considera que 
as autoridades vaticanas tiveram conhecimento dos 
crimes agora em julgamento e que tentaram evitar 
o correspondente conhecimento público. Ou seja: o 
processo nada tem que impeça o seu andamento à luz 
da legislação norte-americana.
Percebe-se, deste modo, sobretudo pela lamen-

tável atitude neste mais recente caso belga, que os 
maus lençóis em que a Igreja Católica se encontrava 
aquando da recente visita pontifícia a Portugal, terão 
voltado a surgir na ribalta judiciária internacional. 
Ou seja: tudo não passou de simples aparência.

Hélio Bernardo Lopes

P: Sabem qual é a única coisa comum entre portugueses e americanos?
R: Não conhecerem o presidente.

P: Quanto é 2+2?
R: Para o matemático são 4.
Para o estatístico são 3,9999999999999.
O contabilista:
- Quanto é que o senhor quer que seja??
O sargento vira-se para um recruta e diz:
- Então todas as pessoas da tua família são tão estúpidas como tu?
- Nem todos tenho um irmão mais estúpido do que eu.
- E o que é que esse ignorante faz?
- É sargento!
P: Como se diz mini-saia em japonês? R: “Viteocu”

Desempregados protegem
florestas portuguesas
Foi assinado um protocolo, no passado dia 16 de 

Junho, entre os Ministérios da Administração In-
terna, da Agricultura e do Trabalho que visa contri-
buir para a ocupação dos desempregados e proteger 
a floresta.
De acordo com o comunicado do Ministério da 

Administração Interna (MAI), este protocolo possi-
bilita que cerca de mil desempregados beneficiários 
de subsídio de desemprego, de subsídio social de 
desemprego ou do rendimento de inserção social e 
inscritos nos Centros de Emprego possam contribuir 
para a protecção das florestas nacionais, participando 

“em acções de prevenção dos incêndios florestais, re-
florestação e vigilância das florestas”.
Nesse sentido, as actividades devem incluir uma 

formação técnica, com duração de dois dias, onde 
serão explicadas questões relacionadas com utiliza-
ção do equipamento, protecção individual e seguran-
ça no trabalho, bem como temas relacionados com 
a protecção da floresta, entre outros aspectos. Estas 
formações estão a cargo da Autoridade Florestal Na-
cional, da Autoridade Nacional de Protecção Civil e 
da Autoridade para as Condições do Trabalho.
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receIta da semana

a Mulher do viajante no Tempo
Este filme é uma belíssima história de amor, brilhan-

temente escrita, na qual uma menina conhece o 
amor da sua vida aos seis anos. Nesta narrativa, o tem-
po é como um novelo que se desenrola e volta a enro-
lar. O presente é vivido intensamente, porque o passado 
pode voltar a ser futuro, embora nada possa ser alterado. 
Desde o inicio da história, começamos a compreender o 
intrincado envolvimento da menina com o homem que 
vai ser o seu marido, os seus sonhos e fantasias face 
ao seu desconhecimento da realidade futura. A vida de 
Clare acompanha a passagem das estações, numa cro-
nologia lógica e simples, tal como a conhecemos. Mas 
a realidade dele é bem diferente, Henry consegue viajar 
no tempo, por meio de um processo doloroso de forma 
maioritariamente involuntária. Raramente avança no 

futuro, a grande maioria das vezes regressa ao passado 
para reviver o que foi, ensinando-o a sobreviver nesse 
modo de vida tão peculiar; para estar com Clare, viven-
ciando momentos saudosamente desejados; ou simples-
mente para ver de longe a sua mãe ainda viva. A vida 
deste bibliotecário não tem um percurso fácil, tendo so-

brevivido a um acidente brutal no qual assiste à morte 
da mãe, uma grande cantora lírica, segue um caminho 
tortuoso pelo vício do álcool e substâncias químicas. 
Mas o seu rumo altera-se quando uma mulher, ainda 
para ele desconhecida, lhe “cai” nos braços, ansiosa por 
esse momento. Clare esperou toda a sua adolescência 
para o conhecer no seu presente. Sem dúvida foram fei-
tos um para o outro e, de certa forma, isso influencia a 
sua forma de ver o seu modo de vida. Após o casamen-
to tentam ter um filho, mas o médico de Henry diz-lhe 
que dada a sua condição genética é impossível ter des-
cendentes. Mas Clare não se dá por vencida e enfrenta 
a obsessão crescente de querer ser mãe, intensificada 
pelos sucessivos abortos que a arrasam, salpicando o 
tempo de desespero. O ambiente entre o casal degra-
da-se, sendo por esta altura que ele visita mais vezes 
Clare na infância e na adolescência. O desespero e a 
angústia levam-no a fazer uma vasectomia, impedindo 
ambos de voltarem a tentar. Mas em Clare surge um 
brilho novo no olhar, uma luz de esperança, quando se 
vê de novo grávida. Como é isso possível? Qual das 
versões do seu marido teria feito amor consigo na noite 
em que finalmente conseguiram conceber uma menina 
linda, que iria transportar os genes através do tempo, 
carregando a herança do seu pai? Nesta história sente-se 
que o tempo é como um ciclo vicioso, em que se sabe 
em que altura podemos voltar ao passado, dar pistas a 
nós mesmos para enfrentarmos a vida e as suas rudezas, 
e, revivermos os melhores momentos, como uma me-
mória presencial que assiste ao vivo o que registou há 
um tempo incerto atrás. O filme já saiu em DVD e vale 
a pena o ver.

pão com azeitonas

sudOKu x

4
1

2 8

4

8

9

9

5

Este jogo resolve-se como um vulgar Sudoku. Tem, no entanto, 
a particularidade de as diagonais sombreadas conterem os alga-
rismos de 1 a 9. Assim, preencha os quadros com algarismos de 
1 a 9 de forma a que o mesmo número não se repita nas linhas, 
colunas, quadrados nem nas diagonais sombreadas.

29
7

1
7

3

8

cristiano Ronaldo foi pai e já 
está com o bebé em portugal
Cristiano Ronaldo foi pai de um menino. O 

anúncio foi feito pelo próprio nas suas pági-
nas do Twitter e no Facebook. O CM sabe que o 
bebé já se encontra em Portugal com a família.
“É com muita alegria e emoção que informo ter 

sido recentemente pai de um rapaz. Por acordo com 
a mãe, que prefere manter o anonimato, o meu fi-
lho ficará confiado à minha guarda exclusiva. Sobre 
este assunto não prestarei quaisquer outras informa-
ções”, escreveu, no Facebook, o internacional portu-
guês ao serviço do Real do Madrid.
Uma amiga do jogador já tinha confirmado ao CM 

que a mãe, Dolores, e as irmãs Elma e Kátia, esta-
vam a tratar da documentação necessária para trazer 
a criança para Portugal. A mãe do bebé é norte-ame-
ricana e deu à luz no início de Junho, soube o CM. 
Recorde-se que em 2009, Cristiano Ronaldo passou 
férias em Los Angeles e em Miami. O menino ficará 
à guarda da família de Ronaldo. Irina Shayk, namo-
rada do jogador, está desolada e afirmou no Face-
book: “O meu namorado é, agora, pai de um rapaz”. 
A Gestifute confirma a veracidade do comunicado de 
Ronaldo.

CASA DE CÂMBIO
3960 Boul. St-Laurent

514.845.5115
Nova administração

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos
Troca excelente de euros e dólares US

NOVOS SERVIÇOS
• Cartas telefónicas

• Entrega ao domicílio
(com reserva de 24 horas de antecedência)

• Desconto sobre reservas

Horário:
Segunda à sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 15h

MERCANTILE METALS • CASA DE CÂMBIO • PINO 514-659-7466
FORMAT: 1/8 • 3,22IN W X 70 AGATES
A VOZ DE PORTUGAL • 4231-B, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTREAL (QC) H2W1Z4
T. 514.284.1813 • ADMIN@AVOZDEPORTUGAL.COM

KM, 7-JUNE-2010

ingredientes:
Para a esponja: 200ml de água morna; 
1,5 colher (chá) de fermento biológico 
seco; 200g de farinha
Para a massa: 50ml de azeite; 50ml de 
água morna; 300g de farinha; 1 colher (chá) de sal; 200g de azeitonas 
pretas partidas; Orégãos q.b. (não estava na receita original)
Preparação: 
Tradicional ou MFP: Numa tigela, ou na cuba da MFP, colocar a água, 
o fermento e a farinha inicial. Mexer ou iniciar o programa “massa”, 
apenas para unir os ingredientes. Desligar. Reservar durante cerca de 
uma hora e meia. Juntar numa bacia maior, ou na cuba da MFP, os res-
tantes ingredientes, com excepção das azeitonas. Amassar à mão ou 
seleccionar o programa “massa”. Assim que estiver bem amassado, 
retirar a massa, colocar numa pedra enfarinhada e juntar as azeitonas 
(bem secas) e os orégãos. Misturar bem e deixar levedar por mais 
cerca de uma hora e meia ou deixar terminar o programa “massa” da 
MFP. Tender pequenas bolas na pedra enfarinha e dispor num tabu-
leiro. Pincelar com azeite e esperar mais 45 minutos. Levar ao forno 
a 180ºC durante 20/25 minutos, ou até estarem dourados. Retirar e 
deixar arrefecer numa grelha.

Dificuldade: 
Preço:
Origem: Portugal

piché – entre céu e terra
Finalmente, é hoje, dia 7 de Julho, que o filme so-

bre o comandante Robert Piché, que pilotou um 
avião com falta de gasolina até à ilha Terceira, Aço-
res, vai ser apresentado. No filme, enfrenta o seu tem-
po um tanto agitado de juventude, quando os jornais, 
no dia após a sua proeza, expuseram o seu passado 
tumultuoso. Incapaz de enfrentar a pressão mediática 
e aceitar os seus erros passados, Piché, considerado 
por muitos como um herói, aceitou consultar uma 
terapêutica numa clínica de desintoxicação. Com a 
ajuda dum psicólogo diplomático, o piloto de linha 
assume os seus anos em prisão e os seus desgostos 
do passado, de maneira a encarar o futuro com sa-
bedoria, e fazer prova de altruísmo para com os que 
viveram provas semelhantes às suas.

Miguel Félix

3

4

6
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SOYEZ AU RENDEZ-VOUS.

Finale de consolation Samedi 10 juillet  14 h HE

Grande finale Dimanche 11 juillet 14 h  HE

eduardo em Génova 
para assinar...

Marcos substitui Quim
Depois de fechado o dossier Eduardo, António Sal-

vador vai esforçar-se para que esta semana com-
plete definitivamente o plantel do Sporting de Braga. 
Chegou Bialkowski e, provavelmente, o substituto de 
Quim. Falamos de Marcos, que há dois anos jogou no 
Marítimo, e actualmente estava sem clube depois de 
um ano no Paraná. Com 34 anos, falta apenas acertar a 
duração do contrato que vai rubricar. ojogo.pt

Fc pOrtO

Bomba na defesa… ficará por aqui?
João Moutinho é oficialmente jogador do FC Porto, 

passa a ter uma cláusula de 40 milhões de euros 
– a segunda mais alta do plantel – e vestirá a cami-
sola com o número 8, em tempos não muitos distan-
tes usado por Lucho. À noite de domingo, e com um 
intervalo de dois minutos a separá-los, o negócio foi 
formalmente comunicado pelos clubes à Comissão 
de Mercado e Valores Mobiliários, CMVM, con-
firmando-se os detalhes, com direito apenas a uma 
explicação adicional – o negócio João Moutinho foi 
globalmente avaliado em 11 milhões de euros, assim 
distribuídos: 10 milhões em dinheiro, mais um que 
entra nas contas pelo cálculo da avaliação feita aos 
50 por cento do passe de Nuno André Coelho que 
o FC Porto cede aos leões. O central foi avaliado 
em dois milhões de euros, e, naturalmente, metade 

desse valor foi considerado na parcela apresentada 
à CMVM. 
O médio assinou com os dragões um contrato váli-

do por cinco anos, com a tal cláusula de 40 milhões 
incluída, e, segundo o acordo estabelecido entre os 
dois clubes, o FC Porto terá de pagar 25 por cento 
sobre as mais-valias que venha a realizar com uma 
futura venda de Moutinho por um valor acima dos 11 
milhões de euros. 
João Moutinho, que auferia cerca de 1,2 milhões de 

euros anuais em Alvalade, o médio já circulou pela 
cidade do Porto e, nas conversas com os dirigentes 
portistas, lá confidenciou que a mudança acabou por 
ser também uma alegria para a mãe, adepta incondi-
cional dos dragões. Moutinho, de 23 anos, passa a ser 
o negócio mais caro entre clubes portugueses.

Reforços imediatos para
responder à saída do capitão
José Eduardo Bettencourt, presidente dos leões, 

quer apresentar o quanto antes novos reforços 
para o plantel leonino, por um lado para atenuar o 
impacto do anúncio da transferência do capitão João 

Moutinho para o FC Porto, por outro, porque urge 
definir o elenco que inicia a temporada no próximo 
dia 29 de Julho e, agora, apesar de tudo, há alguma 
capacidade para investir. ojogo.pt

Dunga despedido no Brasil
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 

anunciou neste domingo que o seleccionador 
Carlos Dunga foi despedido do cargo. A equipa téc-
nica que acompanhava o antigo internacional brasi-
leiro também não continua e a CBF diz que o novo 

seleccionador será anunciado até final do mês. Dunga 
foi nomeado seleccionador após o Mundial-2006, na 
Alemanha, mas no torneio de 2010 não foi além dos 
quartos-de-final. 

Salário maior
para David luiz
David Luiz verá o seu vencimento substancial-

mente aumentado caso siga na Luz. Luís Filipe 
Vieira sabe, naturalmente, que as propostas enviadas 
para a Catedral pelo jogador são tentadoras para am-
bas as partes. ojogo.pt

izmailov também na 
rota do fc porto
João Moutinho não será o único jogador a forçar 

a saída do Sporting para embarcar numa viagem 
mais para Norte, que tem o FC Porto como destino 
final. Segundo os jornais desportivos, existem condi-
ções de que Izmailov também já manifestou a vonta-
de de dizer adeus ao reino do leão, a fim de se juntar 
a Moutinho no plantel azul e branco. A SAD leonina 
escutou o pedido do russo e remeteu para os próxi-
mos dias o anúncio de uma decisão.

argentina implora a 
Maradona que fique 
na selecção
Milhares de argentinos pediram este domingo 

a Diego Armando Maradona que fique na se-
lecção. A equipa, eliminada nos quartos-de-final do 
Mundial pela Alemanha, foi recebida em verdadeira 
apoteose na cidade de Buenos Aires.

Marselha pergunta 
por Ramires
O empresário de Ramires confirmou abordagens. 

Chelsea e Bayern também estão à espreita, mas 
os franceses foram os últimos a querer saber do médio 
brasileiro, que tem cláusula de 30 milhões. abola.pt

Transmontano de palavra, Eduardo jogará no Gé-
nova porque se comprometeu antes mesmo do seu 

melhor jogo no Mundial, contra a Espanha. Nos últi-
mos dias apareceram mais propostas e, como há uma 
cláusula de rescisão que pode ser batida por qualquer 
um, o número 1 português teve oportunidade de esco-
lher um clube historicamente maior. ojogo.pt
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muito veteranos em 2012. A nova etapa da equipa de 
Carlos Queiroz começa já a 11 de Agosto, com o pri-
meiro particular de preparação para o Euro 2012. Já 
a qualificação, com Portugal no grupo H - o de Di-
namarca, Noruega, Chipre e Islândia - arranca a 3 de 
Setembro com a recepção aos cipriotas.

Daqui a pouco mais de um mês, começará, então, a 
conhecer-se a nova selecção nacional, pós-Mundial 
2010. As principais novidades serão regressos, como 
Bosingwa e Nani, que só falharam o campeonato do 
Mundo devido a lesão (o extremo do Manchester 
United ainda viajou até à África do Sul, mas a claví-
cula impediu-o de continuar).

e depois do adeus?
Há que pensar no euro 2012

Mas há ainda Rúben Micael e Silvestre Varela, duas 
promessas ofensivas, também adiadas por lesão. E, 
pelo menos, um trio de leões à procura de “um lugar 
ao sol”: Rui Patrício, Daniel Carriço e João Mouri-
nho (à procura de nova oportunidade, depois ter pas-
sado os últimos tempos quase sempre afastado das 
primeiras opções de Carlos Queiroz).
Além disso, e para lá dos homens do Mundial 2010, 

onde surgiram as revelações-confirmações Eduardo e 
Fábio Coentrão, a lista de 50 pré-convocados já trazia 
outras pistas do quem poderá ser o futuro imediato de 
Portugal. Por exemplo: Miguel Lopes, Sereno, José 
Castro, Paulo Machado, Vieirinha e Djaló...
De resto, para lá das mexidas em campo (perspecti-

vam-se seis trocas entre os onzes de 2010 e de 2012, 
ver ao lado, em baixo) também há a hipótese de 
ocorrem mudanças na estrutura técnica da Federação 
Portuguesa de Futebol. O treinador Carlos Queiroz 
tem contrato até 2012 e deve continuar no cargo, tal 
como os seus adjuntos. Mas a equipa médica poderá 
ser renovada.
Feitos os acertos - afinal, Carlos Queiroz também 

foi contratado a pensar na renovação da selecção -, 
resta o “mais fácil”: entrar em campo e garantir a 
qualificação para o Euro. Portugal foi cabeça de série 
no sorteio, mas tem como parceira do grupo H a Di-
namarca (que ficou à sua frente no apuramento para 

o Mundial). Em teoria, os restantes adversários são 
mais acessíveis.
O próximo objectivo será garantir a quinta ida con-

secutiva a um Europeu de futebol e, se possível, fazê-
lo sem a habitual “tremideira”. Afinal, a “equipa das 
quinas” nunca carimbou o passaporte antes da última 
jornada de uma qualificação (a não ser quando orga-
nizou a prova, em 2004).
Feitas as contas, quando chegar o Euro 2012, Cris-

tiano Ronaldo poderá ser o último sobrevivente da 
equipa que foi finalista vencida do Euro 2004, diante 
da Grécia. Para o avançado madeirense, o Campeo-
nato da Europa da Polónia e Ucrânia pode ser uma 
oportunidade única: em teoria, aos 27 anos, estará na 
plenitude das suas capacidades. E, depois do 4º lugar 
do Mundial 2006 e das queda precoces no Euro 2008 
e no Mundial 2010, será uma das suas últimas chan-
ces para Ronaldo levar Portugal ao sucesso numa 
grande competição.
OPÇÕES DE FUTURO GANHAS NO MUN-

DIAL: 1. Eduardo foi uma das estrelas da selecção, 
assumindo-se como o garante da segurança defensi-
va. No futuro 11, ele parece certo como o n.º 1. 2. 
A outra certeza está na lateral-esquerda, área habitu-
almente debilitada: é Fábio Coentrão, a outra figura 
nacional na África do Sul.

Continuação da página 1

Barbearia Caldense
A equipa do jornal A Voz de Portugal deseja uma boa reforma

ao senhor Vitor lucas, da Barbearia Caldense, e agradece
a sua generosa colaboração durante muitos anos.
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