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Boas Férias

Em virtude das férias, A Voz de Portugal só voltará ao
contacto dos nossos leitores no dia 4 de Agosto
Mosti Mondiale 2000
1 octobre 2008
A Voz de Portugal

Serviço de análise do seu vinho
Vendem-se
GRAPOLO
barris novos,
D’ORO
importados de Portugal,

Mosti Mondiale 2000

35 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

39

cada

20 LITROS

em carvalho e castanho,
de 5 a 250 litros.

ATENçÃO: SE NÃO TEM SELO DA MOSTi
MONDiALE É PORqUE NÃO É MOSTi MONDiALE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831
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AGENDA COMUNITÁRIA
CENTRO DE ACçãO
sOCIO-COMUNITÁRIA DE MONTREAl
O Centro de Acção Socio-Comunitária de Montreal informa que, no
quadro das actividades para a 3a idade, organiza uma excursão a
Morrisburg em Ontário a Upper Village Canada no dia 18 de Agosto.
Saida do CASCM, 32 Boul. St-Joseph O.: 8h30. Chegada ao CASCM:
19h. Se tem mais de 55 anos venha ver como se vivia no século XIX.
Inscreva-se. Para mais informações contactar: 514-842-8045

O GRÉMIO lITERÁRIO
DE lÍNGUA PORTUGUEsA
Tem o prazer de convidar à grande tertúlia para a atribuição de prémios
que se vai realizar a 16 de Julho de 2010 das 19h00 às 22h00 no Salão
Nobre da Casa dos Açores de Ontario no College street, Toronto, Ontario. Num ambiente divertido de tertúlia, jantar no salão nobre da Casa
dos Açores com a presença de vários escritores associados ao Grémio
Literário de Lingua Portuguesa do Canadá, leitura de trabalhos pelos
próprios escritores, música, guitarradas, e a oportunidade de adquirir
livros autografados. Sócios, familiares e amigos, assim como simpatizantes convidados a participar. RESERVAS - TEL. 416-867-4545

AssOCIAçãO PORTUGUEsA DO CANADÁ
Sorteio das rifas da Marcha: 1º prémio:00269; 2º prémio:00080; 3º prémio: 00356, 4º prémio:00409; 5º prémio:00340.
Obrigado a todos pela participação.
Transcrevemos este comunicado enviado pela Senhora D. Clementina Santos-Vieira, Conselheira das C.C.
Em nome do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades
Portuguesas, apraz-me comunicar que deu entrada na Assembleia da
Republica um projecto-lei para incluir representantes das Comunidades Portuguesas no Conselho Económico e Social. Órgão de consulta
para o Estado Português, de matriz económico e social de grande importância, na valorização do nosso continuado empenho e dedicação
no engrandecimento do Pais. Um trabalho deveras árduo, desde o ano
de 2006, pelo grupo de trabalho da Comissão da Participação Cívica
e Politica do Conselho Permanente, em especial do seu Presidente,
Conselheiro Paulo Marques, que com a sua perseverança e continuado empenho colectivo levou a bom porto esta iniciativa legislativa junto
da Assembleia da Republica. Congratulo mais uma vez nesse continuado esforço e no acreditar da parte do Presidente da Comissão da
Participação Cívica e Politica do Conselho Permanente. O Conselho
Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas órgão de
consulta privilegiado e criado pelo Estado Português assume o seu papel interventivo de forma pró activa, quando solicitado pelas entidades
competentes, em prol dos interesses das Comunidades da diáspora
nunca esquecendo o engrandecimento do Pais, donde partimos.
Fernando Gomes Cardoso, Prés. CPCCP

MENsAGEM DE AGRADECIMENTO
Rev.mo Senhor
P. José Maria Cardoso
Como Bispo da Diocese do Funchal, não posso deixar de agradecer o
seu interesse e o empenho de toda a Missão de Santa Cruz, em Montreal, e em especial da Comunidade Madeirense, no apoio solidário
e fraterno para as vítimas do trágico temporal do dia 20 de Fevereiro
passado, mediante a campanha de angariação de fundos, que se manifestou bastante generosa.
Na conta da Diocese do Funchal, destinada àquela finalidade, entrou o
montante de 25.358,13 Euros, por transferência bancária já comprovada. Muito obrigado por este gesto de união e presença, numa hora tão
dolorosa para o bom povo da Madeira, que, ao mesmo tempo, sentiu
a força da comunhão solidária, para não se deixar abater, mas lançarse, com ânimo e coragem, no trabalho de restauro e recuperação dos
bens, bem como no esforço para retomar a vida com muita esperança
e uma fé renovada.
Pedindo desculpa por não ter agradecido a vossa oferta mais prontamente, e enviando, em anexo, o texto integral da minha homilia da
Missa em memória e sufrágio das vítimas, subscrevo-me com fraterna
amizade.
António Carrilho, Bispo do Funchal

PENsAMENTO DA sEMANA
“Pensa-se hoje na revolução, não como maneira de se solucionarem
problemas postos pela actualidade, mas como um milagre que nos
dispensa de resolver problemas”.
Simone Weill (1909-43), filósofa francesa

EFEMÉRIDEs - 14 DE JUlHO
1789 – Revolução Francesa. Tomada da Bastilha. Os cidadãos de
Paris revoltam-se e assaltam a prisão, libertando os presos políticos.
Começa a queda do Antigo Regime.
1790 - Luís XVI, de França, aceita a Constituição.
1793 – Assassínio do revolucionário francês Paul Marat.
1795 – “A Marselhesa”, marcha heroica de Claude-Joseph Rouget de
L’Isle, passa a hino nacional da França.
1853 – Abertura da Exposição Universal de Nova Iorque.
1858 – Nasce a feminista britânica Emmeline Pankhurst, precursora da
luta pelos direitos das mulheres.
1881 – Morte do lendário pistoleiro norte-americano Billy the Kid.
1901 – O cirurgião Egas Moniz, Nobel da Medicina em 1949, conclui o
doutoramento, em Lisboa.
1923 – Nasce o poeta e ensaísta português António Quadros, membro
da geração da Revista 57, autor de “Portugal, Razão e Mistério”.
1933 – Na Alemanha, são ilegalizados os partidos políticos, à excepção do partido nacional-socialista nazi, de Adolf Hitler, recém-chegado
ao poder.
1939 – Nasce o escritor e jornalista espanhol Manuel Vázquez Montalbán.
1946 – Começa o programa anti-judaico na cidade polaca de Kielce.
1954 – Morre, em Madrid, o dramaturgo espanhol Jacinto Benavente y
Martinez, Nobel da Literatura em 1922.
1976 – António Ramalho Eanes é investido Presidente da República.
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Uma língua dá voltas
devido à sua evolução
O
meu estimado colega de redação e nosso comum amigo, Raúl Mesquita, voltou à baila na
semana passada com mais um comentário que nada
de construtivo acrescenta ao diálogo sobre o novo
acordo ortogtáfico, quando eu julgava estar tudo
dito e redito sobre o assunto.
Talvez para me contrariar? Na primeira página da edição de 30 de junho transato, sob o título de “As voltas
que a Língua dá”, faz uma referência menos verdadeira
e geradora de confusão, quando afirma que a palavra
“secção” passará a ser escrita “seção, em (des)virtude
da perda da consoante ‘c’”. Nada mais de errado, pois
a palavra secção (sec/ção) nunca irá perder a consoante
“c”, por se tratar de uma palavra articulada, ou seja, uma
em que se lê a referida consoante. “Seção”, ao contrário,
nada significa e faz confundir com a palavra “sessão”,
que significa o tempo durante o qual está reunido um
corpo deliberativo, etc. Quando aqui vim no início do
ano corrente com uma série de textos sobre o acordo ortográfico, foi com a ideia, bem intencionada, de o jornal
estar a prestar um serviço informativo à nossa comunidade, no prosseguimento das alterações que já começaram a ocorrer na nossa língua um pouco por toda a
Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa.
Adentro desse espírito, assisti recentemente, também,
no Consulado-Geral de Portugal em Montreal a um encontro de informação sobre o novo acordo ortográfico
português, organizado pelo leitor de português da Universidade de Montreal, sob os auspícios daquele corpo
diplomático. Tal como este jornal divulgou por meu intermédio, a sessão suscitou muito interesse. E se havia
alguma voz dissidente entre as inúmeras pessoas que
enchiam a Sala Pêro da Covilhã, ela não se pronunciou
sobre o assunto. Foi pena, porque era o lugar certo para
se dar a cara ao manifesto.
Ora, quer eu esteja a favor ou não com as novas realidades da língua portuguesa, é irrelevante, pois fi-lo
sempre e faço-o com a intenção de informar as pessoas
e nunca com a atitude de “quero, posso e mando; cruzes

canhoto, oxalá-que-o-acordo-esbarre-numa-parede; eu
vou estar sempre contra ele, der no quer der”!
Eu compreendo a opinião dos que acham que o critério para este acordo ortográfico deveria ser etimológico
(que se refere à origem das palavras) e não fonético.
Mas como faz lembrar o Dr. Victor R. Dores “Portugal
tem pouco mais de 10 milhões de habitantes”, num universo de 230 milhões que a falam e pertencem a oito estados soberanos. Volto a repetir: apenas mudará a grafia
de algumas palavras; a sua pronúncia não será alterada,
nem as regras de sintaxe que actualmente usamos.
Por outro lado, haverá certamente um ênfase substancial nas palavras com consoantes mudas, as quais serão
abolidas.
Em Portugal, o acordo entrou em vigor no princípio
deste ano, apesar da sua aplicação ser ainda facultativa.
Estar-se-á, consequentemente, em período de transição
até 2014. Entre nós desconheço como irá ser, mas louvo os esforços do nosso colega Lusopresse que, através
do seu diretor, já mostra bons indíces nesse sentido.
O acordo veio para ficar, pois não se pode travar a
evolução de uma língua no seu percurso de contínuo
enriquecimento e de como Celso Cunha refere quando
diz que “A língua é de quem a fala”. Mas se não ficar,
então que os seus oponentes se sintam todos muito orgulhosos...
Cá por mim, e se ainda estiver vivo, apenas sentirei
pesar dos alunos da nossa comunidade que não acompanharem essa evolução, pois ficarão para trás e mais
ignorantes. É por isso que seremos sempre, e para além
da pequenez, física e mental, um país de gente complicada, que não faz nem deixa fazer.
E, pronto, caros leitores, já disse o que tinha a dizer; o jornal agora terá de decidir sobre quantas voltas iremos dar à língua!

António Vallacorba

Respeito a opinião do meu amigo e director António
Vallacorba, porém, sem insultos, discordo do Acordo. Ponto final. RM

festival international Nuits d`afrique

D

esde 1987, o Festival International Nuits d’Afrique
faz a promoção de artistas locais e internacionais
vindos de África, das Antilhas e da América do Sul,
durante onze dias. O Festival decorre até ao dia 25 de
Julho. Rommel Ribeiro actuará no quadro do festival
Nuits d’Afrique. Rommel nasceu em São Luis do Maranhão, no Nordeste do Brasil, de uma família de músicos
e, bem cedo, começou a ir pelos palcos. O artista e compositor faz música com influências do Brasil, da Africa,
reggae e funk. Rommel instalou-se em 2007 no Canadá
e ganhou em 2010 o prémio Diversidade do Conseil des
arts de Montréal. Ele já tem discos da sua autoria, como
Rommel Voice and Guitar, e um próximo que é previsto para Setembro. A actuação de Rommel
Ribeiro no festival Nuits d’Afrique será no
dia 20 de Julho, pelas 20h30, no Cabaret do
Mile End.
A Voz de Portugal: Fale um pouco de si?
Rommel: Eu venho de São Luis do Maranhão, nordeste do Brasil, nasci numa
família de músicos, na qual o meu pai me
iniciou, nos primeiros acordes no violão, na
paixão pela música e pelos palcos.
AVP: Sei que cantou no Brasil, no bar
Nostalgica em Ottawa, em vários festivais,
etc. Para além do festival Nuits d`Afrique, aonde é que
o poderemos ver actuar, aqui em Montreal?
R: Este Verão, vou estar em “tour” por algumas cidades do Canadá com o meu novo projecto que se chama
“Rommelera Trombassdrums”. E vamos apresentar-nos
em Montreal em 3 ocasiões: LES BOBARDS, 18 de Julho, Cabaret du Mile End, dia 20, e Ballatou no dia 27.
AVP: O que é o prémio Diversité du conseil des arts de
montréal, e o que significa para si?
R: O Prémio Diversidade é uma parceria de vários organismos culturais de Montreal que visa dar suporte e

apoio para a carreira de um novo artista da cidade. O
prémio consta de “shows”, entrevistas e promoção do
meu trabalho musical durante 1 ano.
AVP: Quais são as suas inspirações?
R: Como artista e compositor, sempre prefiro não qualificar a música que faço, mas não posso fugir das minhas raízes na música brasileira, que já é uma música
global e os novos aprendizados e contactos com a música de vários lugares do mundo, como a música Africana, o reggae e o funk. E sobre as minhas inspirações,
tudo que move e excite já me inspiram…
AVP: Fale do seu disco...
R: Na verdade, esse foi o segundo EP que lancei em
Ottawa há 2 anos. Ele tem canções de minha
autoria, todo em voz e violão. Foi um trabalho
que me abriu várias portas aqui no Canadá e
que mostra as minhas composições numa maneira mais crua, assim como elas nasceram.
E em Setembro deste ano, vou lançar o meu
novo CD, que está em fase de pré-produção.
Aguardem.
AVP: O que significa para si a sua participação no festival Nuits d’Afrique?
R: Esse é um festival pelo qual tenho muito
carinho e respeito. Apresento-me nele pela
segunda vez e é sempre muito gostoso e com muitas
boas energias que subo ao palco do Nuits d’Afrique,
pois afinal identifico-me bastante com a ideia e com a
vibração das noites da África.
AVP: Se fosse preciso convencer alguém de ir ver o
seu espectáculo no Nuits d’Afrique, como é que responderia?
R: Se eu fosse você, não perderia a oportunidade de ter
uma única e inesquecível experiência musical. Rommelera Trombassdrums, o “bicho” vai pegar…

David André
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BREvEs
SiSMO NO HAiTi
AiNDA ABALA O PAíS
O sismo que abalou o Haiti a 12 de Janeiro provocou
222.000 mortos e cerca de
300.000 feridos e prejuízos
materiais estimados em
120% do Produto Interno
Bruto de 2009. As estimativas
são avançadas pelo Fundo
da Organização das Nações
Unidas para as Crianças
(Unicef), numa altura em que
passam seis meses da catástrofe e os efeitos persistem. A
destruição foi agravada pelas
debilidades das instituições e
das estruturas de governança do Haiti, o país mais pobre do hemisfério ocidental.
A dimensão da destruição,
quantificada em 7,86 mil milhões de dólares (quase seis
milhões de euros), motiva
que ainda haja 1,6milhões
de pessoas, metade delas
crianças, de uma população
de 9,9 milhões, a viverem em
1.190 acampamentos improvisados.
RECOMEçAR
A NACiONALiZAR
O empresário Joe Berardo
defendeu que uma das soluções para Portugal sair da actual crise passa pelo Governo
“nacionalizar tudo e começar
tudo de novo”. O comendador considerou, em entrevista
à agência Lusa, que se perspectiva “um problema dramático nos próximos cinco anos”
para a economia portuguesa.
“Estamos a brincar com o
lume. Portugal está completamente endividado, ao nível
do Governo, das empresas e
privados”.

Mães: 20 semanas
capa com Jesus na
em casa?
“playboy” portuguesa M
A
última capa de edição portuguesa
da “Playboy”, onde está representada a imagem de Jesus ao lado de uma
modelo em topless, foi mal recebida
pela empresa-mãe da publicação.
A Playboy Entertainment fez saber a
um site norte-americano que
poderia fechar a revista em
Portugal. Mas, entretanto, a
Frestacom, que detém o magazine português, já esclareceu que não recebeu notificação alguma.
Theresa Hennessy, vice-presidente da Playboy Enterprises, disse ao site norte-americano “Gawker” que a capa da
edição de Julho, que pretendia
ser uma homenagem ao livro
“Evangelho Segundo Jesus
Cristo”, de José Saramago,
“não foi aprovada” pela empresa norte-americana, como
estaria acordado.
“É uma falha chocante dos
nossos critérios e não a teríamos aprovado se a tivéssemos
visto antes de ser publicada”,
disse ainda a responsável
pela área de comunicação da
“Playboy”.
A “Playboy” tem, actualmente, 26
edições internacionais, que produzem
conteúdos próprios, mas que têm de
obedecer aos “critérios e práticas” da
“Playboy” norte-americana. A falha no
cumprimento desses critérios e “outros
problemas com a edição portuguesa”

fizeram a “Playboy” terminar o contrato com a Frestacom, empresa detentora
dos direitos da revista em Portugal.
A Frestacom diz não ter conhecimento desta decisão e que a “Playboy” Portugal não vai parar de editar o título.
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uitos dos países da União Europeia (UE), incluindo Portugal, podem ter de aumentar em
breve a licença de maternidade para as 20 semanas,
caso o “Relatório Estrela” seja aprovado. A proposta de alargamento partiu da eurodeputada socialista
Edite Estrela e pretende fixar um limite mínimo de 20
semanas para a licença de maternidade paga integralmente, criar uma licença de paternidade de duas semanas também paga na totalidade e acautelar a saúde
e segurança das grávidas.
A actual lei comunitária é de 1985 e impõe uma licença mínima de 14 semanas. Na UE há 18 países
com licenças de maternidade obrigatórias inferiores
a 20 semanas. Entre eles está Portugal (17 semanas),
cuja lei é de 2009, mas onde a licença é paga a 100%.
Para Edite Estrela, a lei portuguesa “é das mais evoluídas: incentiva à partilha entre homem e mulher e
protege a mulher no período de amamentação e no
regresso ao trabalho”.

fidel castro: a aparição

O

“Até à data não existe qualquer notificação por parte da Playboy Enterprises, bem como não existe qualquer tipo
de motivo em intenção de encerrarmos
o título”, é reafirmado, em texto enviado aos jornalistas.
“A revista de Agosto estará nas bancas em breve”, é garantido.

líder cubano Fidel Castro visitou um instituto
científico de Havana na quarta-feira passada, a
sua primeira saída conhecida desde Dezembro quando se reuniu com o presidente da Nicarágua em visita
a Cuba, segundo imagens difundidas sábado num site
oficial cubano. Fidel Castro, 83 anos, visitou o centro
nacional de investigações científicas no 45.º aniversário da sua fundação, segundo o site oficial cubadebate.cu. “Certamente, quando correu a notícia
de que Fidel estava lá, os empregados reuniram-se
para cumprimentá-lo com espontaneidade e afeição,
ao que Fidel respondeu com palavras de gratidão”,
indicou o site.
A aparição em público de Fidel Castro é a primeira
do ex-líder cubano em quatro anos.
Estas foram as primeiras fotos de Castro em público
desde a doença em Julho de 2006. No entanto, continua como líder do Partido Comunista de Cuba e a
publicar artigos de opinião sobre a actualidade.
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- coordenação de miguel félix

Onde
estão os Verdes?
Leitor amigo realçou-me há dias um pormenor de interesse mundial so-

bre o qual ainda não me tinha debruçado. E portanto o assunto merece
uma justa reflexão. A questão posta, — em referência ao acidente ecológico da BP no Golfo do México, — através de um e-mail brasileiro que
circula na net foi a seguinte: “Cadê” os Verdes? Não só o Greenpeace,
mas, onde estão todas essas pessoas? Analistas, ambientalistas, verdes,
religiosos, actores, directores, políticos, neste que já pode ser considerado
o maior desastre ecológico do mundo?
Convenhamos que todas as organizações que pretendem defender o
meio ambiente do planeta azul, pouco ou nada se manifestaram sobre
este acidente, que segundo especialistas, ameaça mais de 8300 espécies
animais e plantas com consequências desastrosas para a humanidade.
Bastará pensarmos que é aos oceanos que os cientistas vão buscar os microrganismos marinhos, a partir dos quais produzem medicamentos para
muitas doenças que afligem a população mundial. A extensão do desastre
e as dificuldades que se apresentam à BP para solucionar o esvaziamento
de petróleo e a sua assustadora expansão em direcção às costas americanas, deixam prever danos irreversíveis que irão bem além dos limites
territoriais americanos.
Encontramo-nos já num problema mundial de nefastas consequências.
Porém, a tonitruante Greenpeace, sempre à espreita de situações que
lhe permitam atirar a atenção do público com estridentes acções, de acordo com os seus muito mediatizados objectivos de: proteger a biodiversidade sob todas as formas; de impedir a poluição e exploração abusiva dos
oceanos, das terras, do ar e da água doce do planeta, para além de querer
pôr fim à ameaça nuclear e promover a Paz, o desarmamento mundial
assim como a não-violência, não se manifesta. Limitou-se a destacar uma
pequena equipa que fez um vídeo sobre as visíveis causas do derrame
petrolífero. Porquê?

A VOZ DE PORTUGAL - quarta-feira 14 de JULHO de 2010

Harper avisa contra a
eleição “de uma coligação”
O

primeiro-ministro Stephen Harper aproveitou a
sua passagem ao Stampede de Calgary, sábado à
noite, para atacar o que chama “a coligação” da oposição em Otava. Numa alocução pronunciada perante
vários deputados e militantes conservadores no âmbito
de uma actividade do Stampede, Stephen Harper avisou os eleitores canadianos, da possibilidade de uma
vitória da coligação no próximo voto federal. Segundo
o primeiro-ministro, os Canadianos deverão escolher
entre levar ao poder um governo maioritário conservador, ou eleger um governo maioritário formado pelos

liberais, os bloquistas e os neo-democratas. O primeiro-ministro elogiou as realizações da sua administração durante o último ano. Sublinhou nomeadamente
que o Canadá foi, de acordo com ele, o primeiro país
a sair da recessão, dando em prova as últimas estatísticas relativas ao crescimento do emprego no país.
Stephen Harper sublinhou também a decisão do seu
governo de ser mais firme para com a criminalidade.
Ao mesmo tempo, acusou os liberais de Michael Ignatieff de mudarem constantemente de opinião sobre os
processos importantes para os Canadianos.

Regime para a Cidade de Montreal

A

Cidade pede às suas freguesias, serviços e sociedades para-municipais, que proponham um
plano de economias de 50 milhões para o fim do ano
2010, anunciou Alan DeSousa, responsável pelas
finanças da Cidade de Montreal. Para tal, a Cidade
encara uma redução do número de gestores empregados. Passar-se-ia, de acordo com o senhor DeSousa, de um gestor para nove empregados a um gestor
para doze ou treze empregados. As partidas à reforma
poderiam contribuir para esta baixa dos efectivos. A
Cidade pede aos distritos e sociedades para-munici-

pais que reduzam de 1% o seu orçamento. “Todos
devem contribuir, e 1%, pensamos que seja um número razoável”, explicou DeSousa durante uma conferência de imprensa. “Fazemos face a um contexto
difícil e devemos preencher uma falta a ganhar de
400 milhões”, acrescentou. A Cidade entende deixar o cuidado às administrações de determinar como
comprimir as suas despesas, mas o responsável pelas
finanças evocou algumas pistas, tal como a redução
das horas suplementares. A Cidade espera atingir o
equilíbrio orçamental em 2011.

“Les Canadiens” custou 2 milhões ao SPVM
Surfando sobre as vagas oleosas expelidas pela plataforma da BP e relativizando o desastre ecológico americano, Greenpeace desvia a atenção
alertando os governos dos países industrializados, a fim de manterem os
grandes petroleiros ao largo das costas — como no caso da Colômbia
Britânica ou da exploração e prospecção da Petrobrás no Brasil — para
que não possam ter a mesma sorte que o Golfo do México. Alonga as suas
predições, exigindo do governo canadiano, a não aprovação do projecto
de construção de oleodutos pelo gigante Enbridge, para transportar petróleo até à costa norte da Colômbia Britânica, assim como a intenção de
ampliação da rede de oleodutos de Kinder Morgan até Burnaby, próximo
de Vancouver, e antes, criar um plano que vise eliminar o actual tráfico
petroleiro…
Como surgiu Greenpeace? Foi seu fundador Jim Bohlen, americano nascido em Nova Iorque em 1926 e falecido com 84 anos de idade a 5 deste
mês, na sua casa da ilha Denman, para onde se retirou em 1987. Engenheiro naval, empregou-se na Defesa Nacional após o seu serviço militar.
Nos anos 60 radicou-se em Vancouver para evitar a conscrição do filho da
sua segunda esposa e sua eventual participação na guerra do Vietname.
Ferrenho Quaker, conheceu durante uma manifestação anti-guerra, Irving
Stowe com quem fundou uma secção do Sierra Club na CB. Quando em
1969 os EUA iniciaram testes nucleares no Alaska, Jim, Irving e o jovem
Paul Cote, fundaram uma comissão para se oporem a esses ensaios, que
todavia o desanimou, pela lenta progressão das discussões. Seguindo a
ideia da sua mulher, Jim procurou arranjar um barco a bordo do qual o
grupo se dirigiu para o local das experiências, após ter comunicado com
a imprensa do país anunciando a iniciativa, e conseguiu fazer imobilizar o
processo. A partir de então o grupo foi rebaptizado de Greenpeace e passou a organizar concertos musicais e outras actividades de financiamento
para a sua implementação através do mundo.
Actualmente tem 23 mil empregados em 45 escritórios distribuídos por
33 países.
Em determinada altura Greenpeace foi salva da falência por um dom
misterioso. Na Nova Zelândia travaram conhecimento com McTaggart, excampeão de ténis canadiano que tinha contas em suspenso com as autoridades, devido a acusações de diversas burlas e fraudes. Mas foi ele quem
encontrou a receita para o desenvolvimento mundial da organização. Um
bom “show” audacioso e imprevisível, é melhor que uma manifestação de
milhares de pessoas.
McTeggart tornou-se então presidente de Greenpeace até 1995.
Presentemente Greenpeace possui 8 barcos de forte tonelagem, um hidroavião, vinte Zodiacs, dois helicópteros, um balão dirigível e uma vedeta
rápida. Soa manutenção deste material custa anualmente 5 milhões de
dólares. A ideologia modificou bastante ao longo dos anos e muitos foram
os das primeiras horas que abandonaram o “barco”. Patrick Moore, PhD,
fundador em 71, diz que o grupo se deixou infiltrar por extremistas de correntes marxistas que são como as melancias, vermelho por dentro e verde
por fora. O movimento ambiental perdeu a sua objectividade, moralidade e
humanidade, acrescentando: “Parem de dizer que poderemos reduzir de
modo radical a consumação energética. É falso, a menos de passarmos
a viver todos em caixas de cartão. A ciência e a tecnologia oferecem-nos
melhores ocasiões de atingirmos os alvos estabelecidos por Kioto. Deixemos de ter medo”. Paul Watson, outro fundador dissidente, abunda no
mesmo sentido afirmando que Greenpeace “perde milhões de dólares e
centenas de horas em coisas que nada têm a ver com a ecologia, numa
histérica procura de financiamento, tendo-se transformado num mito e
numa máquina de criar mitos”. Talvez a razão do seu mutismo actual.

Raul Mesquita

segurança policial após os jogos do Canadien
durante as séries eliminatórias na Primavera
passada custou mais de 2 milhões de dólares aos contribuintes. De acordo com números obtidos graças à
Lei sobre o acesso à informação, o Serviço de polícia da Cidade de Montreal (SPVM) desembolsou
2.181.059 dólares para pagar os salários e as horas
suplementares dos seus efectivos durante os 19 jogos
disputados contra Washington, Pittsburgh e Philadelphie. A segunda ronda de eliminatórias – contra os
Penguins de Pittsburgh – foi a que gerou a factura

mais salgada, com despesas totais de mais de 1,2 milhões de dólares. A vigilância durante o sétimo jogo
custou por si só 547.823$. Recorde-se que, no fim do
jogo, uma importante brigada de polícias tinha sido
enviada para impedir o assalto e a pilhagem na baixa
da cidade. Centenas de polícias em bicicleta, de mota
ou mesmo de cavalo, assim como os quatro grupos
de intervenção da metrópole, que compreendem uma
secção anti-motim, tinham sido mobilizados até às
2:00 da madrugada. Pelo menos 50 pessoas foram
presas na noite do jogo ou nos dias seguintes.

O

originário de Sudbury, em Ontário, David L. Johnston exprime-se muito bem nas duas línguas oficiais,
um critério muito importante para o primeiro-ministro
Stephen Harper. Recentemente, o primeiro-ministro
requereu os serviços do senhor
Johnston a fim de redigir o mandato da comissão Oliphant, sobre
as relações entre o ex-primeiroministro conservador Brian Mulroney e o homem de negócios
germano-canadien
Karlheinz
-Schreiber. Em 1995, Johnston
tinha afixado as suas cores federalistas no “Comité Não” de
Montreal aquando do referendo
quebequense sobre a soberania.
No seu livro “If Quebeque Goes
– The Real Cost of Separation”,
interrogou-se sobre os custos socioeconómicos da independência
do Quebeque. Podia-se nomeadamente ler, que a soberania do
Quebeque não se faria sem dor.

A

Governador-geral: Nomeação
de David Johnston confirmada
antigo co-presidente do “Comité Não” durante o
referendo de 1995, David L. Johnston, será o próximo governador-geral do Canadá. O primeiro-ministro Stephen Harper fez o anúncio, precisando através
de comunicado que a nomeação
tinha sido aprovada pela rainha
Elisabeth II, cujo novo representante no Canadá sucederá à actual governadora-geral, Michaëlle
Jean, no termo do seu mandato
de cinco anos. A instauração oficial do senhor Johnston nas suas
novas funções terá lugar a 1 de
Outubro de 2010, na sala do Senado, em Otava. David L. Johnston é actualmente reitor e ViceChanceler da Universidade de
Waterloo, em Ontário. Anteriormente, tinha ocupado a função
de principal e Vice-Chanceler da
Universidade McGill durante 15
anos, cargo que corresponde ao
de reitor numa universidade de
língua francesa. Com 69 anos e
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Sinais significativos

s próximos dias serão determinantes do rumo que
Sócrates e seus partidários pretenderão impelir
à política portuguesa. Passado o período de provação
obrigatório para a aceitação do PEC pelo PSD de Passos Coelho, é evidente que o PM não se conformará a
manter-se na tutela do chefe da oposição oficial e como
tal, procurará escolher o que lhe parecer melhor momento para decretar eleições antecipadas. No presente, a subida pronunciada de Passos Coelho em todas
as estatísticas realizadas, poderá refrescar um tanto os
ânimos eleitoralistas do PS sobretudo, quando nas suas
próprias fileiras, se manifestam intenções de substituição do chefe. A questão portanto será — manter-se-á

O

CARNEiRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Um amor antigo poderá ser esquecido finalmente.
Descubra a imensa força e coragem que traz dentro de si!
Saúde: Estará melhor do que habitualmente.
Dinheiro: Esforce-se no trabalho e poderá conseguir a
promoção que tanto deseja.
Número da Sorte: 39 Números da Semana: 17, 25, 30, 2, 9, 28

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada.
Amor: Não deixe que os assuntos profissionais interfiram
na sua vida amorosa. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: A sua energia está em alta, não vai querer estar
parado.
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades económicas.
Número da Sorte: 34 Números da Semana: 21, 14, 16, 23, 45, 9

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.
Amor: Procure esquecer as situações menos positivas
do seu passado afectivo. Saúde: Poderá sentir uma certa
indisposição. Dinheiro: Segurança financeira.
Número da Sorte: 13
Números da Semana: 23, 11, 36, 44, 29, 6

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: A Estrela, que significa Protecção,
Luz. Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense
bem naquilo que diz. Uma personalidade forte sabe ser
suave e leve como uma pena!
Saúde: Procure o oftalmologista, pois as dores de cabeça
podem estar relacionadas com cansaço ocular.
Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 4, 17, 23, 49, 26, 1

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Evite as discussões com o seu par, mesmo que
tenha razão. A força e a humildade caminham de mãos
dadas! Saúde: Tendência para enxaquecas.
Dinheiro: Dê mais valor ao seu trabalho, e só terá a ganhar com isso.
Número da Sorte: 30
Números da Semana: 14, 18, 26, 48, 35, 7

ViRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: As brincadeiras na sua relação
afectiva serão uma constante, aproveite-as. Que a leveza
de espírito seja uma constante na sua vida!
Saúde: Não deixe que a irresponsabilidade afecte a sua
saúde e procure com maior regularidade o seu médico.
Dinheiro: Cuidado com os gastos repentinos.
Número da Sorte: 75
Números da Semana: 9, 46, 27, 33, 21, 14

BALANçA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que tem a seu lado. Preocupe-se com
aquilo que você pensa sobre si próprio, faça uma limpeza
interior. Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá
como a sua circulação sanguínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a
precisar de um dinheiro extra.
Número da Sorte: 74 Números da Semana: 47, 12, 39, 26, 3, 37

ESCORPiÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso.
Amor: Pode estar apaixonado e ainda não se ter dado
conta. Que a clareza de espírito esteja sempre consigo!
Saúde: Não seja medroso e vá ao médico com mais
regularidade. Dinheiro: O seu equilíbrio monetário está
para breve.
Número da Sorte: 7
Números da Semana: 28, 17, 32, 11, 49, 24

SAGiTÁRiO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização. Amor: A felicidade e a paixão estarão estampadas
no seu rosto. A Vida espera por si. Viva-a!
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores musculares.
Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Número da Sorte: 4 Números da Semana: 49, 10, 5, 19, 11, 20

CAPRiCóRNiO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Poderá finalmente deixar os receios de lado e lançar-se de cabeça na paixão. Aprenda a escrever novas
páginas no livro da sua vida!
Saúde: Cuide mais do seu cabelo e unhas.
Dinheiro: Possível aumento salarial.
Número da Sorte: 73 Números da Semana: 4, 16, 23, 48, 23, 1

AqUÁRiO (21 de Janeiro - 18 de fevereiro)
Carta Dominante: o Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: O seu ambiente familiar encontra-se na
perfeição, aproveite a boa disposição que vos rodeia.
Seja um bom professor, eduque para que os mais jovens
tenham uma profissão, mas, sobretudo, eduque-os para
a vida. Saúde: Andará um pouco em baixo, faça ginástica.
Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é uma boa altura.
Número da Sorte: 15
Números da Semana: 15, 26, 40, 37, 4, 29

ou não Sócrates como cabeça de lista do seu partido ou,
como parece ser o desejo de parte do executivo, será
forçado a uma demissão pouco lustrosa. Conhecendose o instinto “cabeçudo” que o caracteriza, duvida-se
que consigam afastá-lo com facilidade. Sobretudo,
quando todas as tentativas de o tornarem arguido em
casos como Freeport fracassaram, graças aos bons serviços da Directoria que tutela a Polícia Judiciária, como
aconteceu há poucos dias. O que mais uma vez, confirmam os sorrisos entendidos de Almeida Santos, uma
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PEiXES (19 de fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder. Amor: Se tem algum problema que o está a
incomodar, é tempo de o resolver. Proteja as suas emoções tornando-se cada dia que passa num ser humano
mais forte e então sim, será feliz! Saúde: Tendência para
algumas dores de garganta. Dinheiro: Não desespere, com a ajuda
dos seus amigos conseguirá saldar possíveis dívidas.
Número da Sorte: 77 Números da Semana: 17, 23, 38, 9, 49, 3

Horário:
Segunda à sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 15h
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das forças ocultas do PS, que na altura em que estoirou
o caso da Face Oculta, afirmou que esse, como qualquer outro, ficariam “em águas de bacalhau”. Quando
se manipulam os cordelinhos nos bastidores, sabe-se
bem aquilo com que se vai contar. Portanto, os sinais
que todos os dias se vão anunciando são sintomáticos.
Todos os dias, o PM ou um dos seus ministros, faz uma
declaração aos jornais— cuja maioria, subvencionados
pelo Estado, come na sua manjedoura— fazendo alusão à retoma gradual da economia ao mesmo tempo que
critica as posições de Passos Coelho e do seu partido.
Outras vezes, lança flechas ao Presidente, pretendendo
por esse facto misturá-lo nas decisões aprovadas pelo
PSD, procurando duma cajadada matar dois coelhos.
Sem jogo de palavras… Numa recente entrevista o
primeiro-ministro afirmou que a economia portuguesa
está a recuperar mas sublinhou a necessidade do “esforço patriótico” da população portuguesa, a fim de se
equilibrarem as contas públicas. É curioso realçar a expressão patriótica num indivíduo que ao longo da sua
permanência à frente do governo, sempre demonstrou
desprezo por esse sentimento, a ponto de ter mandado substituir a grande bandeira nacional que ornava o
mastro no cimo do Parque Eduardo VII, pela bandeira
da Europa. Espicaçado pelos cidadãos ofuscados com a
directiva, o símbolo europeu foi simplesmente retirado
sem que todavia, fosse recolocada a bandeira portuguesa. Para não mencionar outros casos. Tratar-se-á agora
dum renascimento pelos remorsos ou simplesmente
oportunismo? O certo é que aproveitando-se das proposições do PSD introduzidas nas decisões financeiras,
que permitiram a sua aceitação pela União Europeia, se
repetem declarações com a finalidade de tentar inverter
pareceres e, ao mesmo tempo, preparar a opinião pública para um período eleitoral que talvez não esteja muito
longe. A frequência e a singularidade da alternância de
porta-vozes partidários parecem confirmar esta alternativa. Esperemos que se saiba, durante a tal campanha
que se aproxima, utilizar parte do espaço político, para
se debater o presente e o futuro de Portugal, ao mesmo
tempo que se tome consciência que a sociedade não
é apenas feita de números, mas de pessoas, e que estas estão cansadas da tal repetição da necessidade de
contribuírem com mais sacrifícios, quando já há muito
os envolveu a maldição da pobreza. É preciso dar confiança ao povo e recuperar a sua dignidade. Pelo direito
ao trabalho e salários decentes. E acabar de vez com os
compadrios e regalias insultuosas para a miséria humana em que o país se encontra.

Raul Mesquita
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festival de folclore antes das férias

D

esde 1994, a população de Chambly tem a honra
de organizar – bienalmente – um pequeno “Festival Internacional de Folclore”. Aí, poderam fazer
uma linda viagem cultural através de uma grande variedade de grupos étnicos que invadiram a cidade entre 2 e 11 de Julho. Poderam ver e apreciar diferentes
grupos folclóricos do Panamá,
Moldávia, Irlanda e Madagáscar.
À margem deste festival regional, José Maria Farinha –
proprietário do restaurante Les
Grillades du Fort – organiza

comentário Semanal
de economia e Mercados
Semana de 5 a 9 de Julho

World Economic Outlook Update do fMi revê
crescimento para a Economia Mundial,
em alta, para este ano

Sylvio Martins e fotos de Sandra Lopes

há 4 anos, com a ajuda preciosa de Carlos Farinha,
presidente da Associação Portuguesa de Lasalle, um
dia muito especial dedicado a Portugal. Com muito
trabalho e esforço, eles elaboraram um dia cheio de
actividades com vários cantores, marchas e grupos
folclóricos.
O dia iniciou-se às 15h00 e
Fernando Santos animou este
evento apresentando os vários
participantes: a Marcha popular da Associação Portuguesa
do Canadá, o Rancho Folclórico de Missisauga de Ontário,
Fátima Miguel, o Grupo Folclórico de Montreal, o Rancho
Folclórico Cana Verde, Alex
Câmara, o Rancho Folclóri-

co Verde Minho e a Marcha do Clube Oriental. Todos fizeram belas prestações demonstrando os seus
grandes talentos. Para finalizar o festival, Jordelina
Benfeito actuou lindamente, acompanhada por Luís

festival folclórico de Drummondville
Grupo Folclórico das Lavradeiras, da cidade de
Meadela, Viana do Castelo, no Norte de Portugal, está em Drummondville. Essa região portuguesa
foi proclamada capital folclórica do País. Este grupo
é famoso pelas suas danças, vários tempos fortes da
vida como o casamento, das festas, do trabalho e a
agricultura. O estilo de dança é representativo da sua
zona, que é um povo unido e bastante artístico.
O grupo ganhou várias competições dos melhores
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Duarte, à viola, e António Moniz, à guitarra, fazendo
todos os presentes sentiram o Fado.

Todos os artistas e grupos participantes tiveram uma
placa de agradecimento oferecida por José Maria Farinha. Tanto os organizadores como os participantes
estão de parabéns.

O

COmUNIDADe

fatos no 9º festival da Cultura e Arte de Turquia em
2008. A companhia de dança, desde a sua formação
em 1934, participou em numerosos festivais através
do mundo, nomeadamente na Polónia, na Suécia,
na Argélia e também no Reino Unido e nos Estados

Unidos. O Grupo Folclórico já tem um nome estabelecido através do mundo como um dos melhores por
entre os bons! Venham descobrir todas as riquezas
deste lindo Grupo Folclórico das Lavradeiras, que
está em Drummondville até 18 de Julho! Notícia de
última hora: o Grupo Folclórico das Lavradeiras, da
cidade de Meadela vai estar presente no Centro Santa
Cruz hoje às 20h00.

Sylvio Martins

Na passada semana, o Fundo Monetário Internacional
(FMI) veio fazer uma actualização ao seu World Economic Outlook, que fora publicado em Abril, revendo
em alta as previsões para o crescimento da Economia
Mundial, para este ano, em 0.4 pontos percentuais
(p.p.), para 4.6% – o crescimento mais elevado desde
2007 – e confirmando as perspectivas de crescimento
para o próximo ano (+4.3%). A liderar a recuperação
estarão as Economias Emergentes, onde o Fundo espera que o crescimento atinja os 6.8%, mais 0.5 p.p.
que o estimado nas suas previsões de Abril. Também
as previsões para as Economias Desenvolvidas foram
revistas em alta, mas, apenas, em 0.3 p.p., e para um
crescimento bastante inferior, de 2.6%. Já para 2011, o
FMI aponta para um crescimento de 6.4% nas Economias Emergentes, menos 0.1 p.p. do que o projectado
anteriormente, mas continuando a apontar para um
crescimento de 2.4% das Economias Desenvolvidas.
Assim, o FMI afastou a possibilidade de uma nova recessão económica mundial, cenário que os mercados
financeiros começaram a admitir – embora não como
cenário central. Ainda assim, o Fundo reconhece que
o recrudescimento da turbulência nos mercados financeiras, resultante da crise da Dívida Pública em diversos países da Zona Euro, constitui um importante risco
descendente para a recuperação da economia mundial,
embora, para já, os efeitos de contágio sobre a economia real ainda sejam bastante incertos. Relativamente
às perspectivas de crescimento para as principais economias, para os EUA, o FMI veio não só rever em alta
as perspectivas de crescimento para este ano, de 3.1%
para 3.3%, como se revela, actualmente, como a entidade mais optimista entre as organizações internacionais,
já que, segundo as previsões de Maio da Comissão Europeia (CE), os EUA deviam crescer 2.8%, enquanto,
no final daquele mês, a OCDE previa um crescimento
de 3.2%. Já para o próximo ano, não obstante o FMI ter
revisto as suas previsões de crescimento em alta, em
0.3 p.p., para 2.9%, revela-se ligeiramente mais pessimista do que a OCDE (+3.2%), mas mais optimista do
que a CE (+2.5%). Para a Zona Euro, o FMI manteve as
suas previsões de crescimento em 1.0%, em resultado
das perspectivas menos favoráveis para a 2ª metade do
ano resultantes das medidas de austeridade anunciadas por diversos governos da região, facto que levou o
Organismo a cortar, em 0.3 p.p., o crescimento previsto
para o próximo ano, para 1.3%, revelando-se, assim,
mais pessimista que a CE e a OCDE (+1.5% e +1.8%,
respectivamente). Para o Japão, a previsão do FMI foi
revista em alta, em 0.5 p.p., para 2.4%, mas permanece
mais pessimista do que a OCDE (+3.0%), algo que, de
resto, também acontece em 2011, na sequência da revisão em baixa, de 0.2 p.p., agora efectuada (+1.8% vs
+2.0%).

Rui Bernardes Serra
e José Miguel Moreira
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1.ª Jornada

9.ª Jornada

2.ª Jornada

10.ª Jornada

15 de agosto de 2010
Rio Ave * Nacional
Marítimo * V.Setúbal
Braga * Portimonense
P. Ferreira * Sporting
Naval * Porto
Beira-Mar * Leiria
Olhanense * V.Guimarães
Benfica * Académica
22 de agosto de 2010
V.Setúbal * Braga
Nacional * Benfica
V.Guimarães * Rio Ave
Leiria * P. Ferreira
Académica * Olhanense
Porto * Beira-Mar
Portimonense * Naval
Sporting * Marítimo

3.ª Jornada

31 de OUTUBRO de 2010
Rio Ave * Braga
Nacional * V.Setúbal
V.Guimarães * Portimonense
Leiria * Sporting
Académica * Porto
Beira-Mar * Naval
Olhanense * Marítimo
Benfica * P. Ferreira
7 de Novembro de 2010
V.Setúbal * Rio Ave
Marítimo * Leiria
Braga * Beira-Mar
P. Ferreira * Nacional
Naval * Olhanense
Porto * Benfica
Portimonense * Académica
Sporting * V.Guimarães

29 de agosto de 2010
Rio Ave * Porto
Nacional * V.Guimarães
Braga * Marítimo
P. Ferreira * Portimonense
Naval * Sporting
Beira-Mar * Académica
Olhanense * Leiria
Benfica * V.Setúbal

11.ª Jornada

6.ª Jornada

12.ª Jornada

26 de setembro de 2010
V.Setúbal * P. Ferreira
Marítimo * Benfica
Braga * Naval
Leiria * Rio Ave
Académica * V.Guimarães
Porto * Olhanense
Portimonense * Beira-Mar
Sporting * Nacional

7.ª Jornada

3 de outubro de 2010
Rio Ave * Marítimo
Nacional * Portimonense
V.Guimarães * Porto
Leiria * Académica
Naval * P. Ferreira
Beira-Mar * Sporting
Olhanense * V.Setúbal
Benfica * Braga

8.ª Jornada

24 de outubro de 2010
V.Setúbal * V.Guimarães
Marítimo * Naval
Braga * Olhanense
P. Ferreira * Beira-Mar
Académica * Nacional
Porto * Leiria
Portimonense * Benfica
Sporting * Rio Ave

16.ª Jornada

24.ª Jornada

9 de janeiro de 2011
Rio Ave * Olhanense
Nacional * Beira-Mar
V.Guimarães * Naval
Leiria * Benfica
Académica * P. Ferreira
Porto * Marítimo
Portimonense * V.Setúbal
Sporting * Braga
16 de janeiro de 2011
Nacional * Rio Ave
V.Setúbal * Marítimo
Portimonense * Braga
Sporting * P. Ferreira
Porto * Naval
Leiria * Beira-Mar
V.Guimarães * Olhanense
Académica * Benfica

17.ª Jornada

18.ª Jornada

5.ª Jornada

19 de setembro de 2010
Rio Ave * Académica
Nacional * Porto
V.Guimarães * Leiria
P. Ferreira * Braga
Naval * V.Setúbal
Beira-Mar * Marítimo
Olhanense * Portimonense
Benfica * Sporting

23.ª Jornada

23 de janeiro de 2011
Braga * V.Setúbal
Benfica * Nacional
Rio Ave * V.Guimarães
P. Ferreira * Leiria
Olhanense * Académica
Beira-Mar * Porto
Naval * Portimonense
Marítimo * Sporting

4.ª Jornada

12 de SETEMBRO de 2010
V.Setúbal * Beira-Mar
Marítimo * P. Ferreira
V.Guimarães * Benfica
Leiria * Nacional
Académica * Naval
Porto * Braga
Portimonense * Rio Ave
Sporting * Olhanense

15.ª Jornada

14 de novembro de 2010
Rio Ave * P. Ferreira
Nacional * Marítimo
V.Guimarães * Braga
Leiria * V.Setúbal
Académica * Sporting
Porto * Portimonense
Olhanense * Beira-Mar
Benfica * Naval
28 de novembro de 2010
V.Setúbal * Académica
Marítimo * V.Guimarães
Braga * Nacional
P. Ferreira * Olhanense
Naval * Rio Ave
Beira-Mar * Benfica
Portimonense * Leiria
Sporting * Porto

13.ª Jornada

5 de dezembro de 2010
Rio Ave * Beira-Mar
Nacional * Naval
V.Guimarães * P. Ferreira
Leiria * Braga
Académica * Marítimo
Porto * V.Setúbal
Portimonense * Sporting
Benfica * Olhanense

14.ª Jornada

19 de dezembro de 2010
V.Setúbal * Sporting
Marítimo * Portimonense
Braga * Académica
P. Ferreira * Porto
Naval * Leiria
Beira-Mar * V.Guimarães
Olhanense * Nacional
Benfica * Rio Ave

6 de fevereiro de 2011
Porto * Rio Ave
V.Guimarães * Nacional
Marítimo * Braga
Portimonense * P. Ferreira
Sporting * Naval
Académica * Beira-Mar
Leiria * Olhanense
V.Setúbal * Benfica

19.ª Jornada

13 de fevereiro de 2011
Beira-Mar * V.Setúbal
P. Ferreira * Marítimo
Benfica * V.Guimarães
Nacional * Leiria
Naval * Académica
Braga * Porto
Rio Ave * Portimonense
Olhanenseg * Sporting

20.ª Jornada

20 de fevereiro de 2011
Académica * Rio Ave
Porto * Nacional
Leiria * V.Guimarães
Braga * P. Ferreira
V.Setúbal * Naval
Marítimo * Beira-Mar
Portimonense * Olhanense
Sporting * Benfica

21.ª Jornada

27 de fevereiro de 2011
P. Ferreira * V.Setúbal
Benfica * Marítimo
Naval * Braga
Rio Ave * Leiria
V.Guimarães * Académica
Olhanense * Porto
Beira-Mar * Portimonense
Nacional * Sporting

22.ª Jornada

6 de março de 2011
Marítimo * Rio Ave
Portimonense * Nacional
Porto * V.Guimarães
Académica * Leiria
P. Ferreira * Naval
Sporting * Beira-Mar
V.Setúbal * Olhanense
Braga * Benfica

13 de março de 2011
V.Guimarães * V.Setúbal
Naval * Marítimo
Olhanense * Braga
Beira-Mar * P. Ferreira
Nacional * Académica
Leiria * Porto
Benfica * Portimonense
Rio Ave * Sporting
20 de março de 2011
Braga * Rio Ave
V.Setúbal * Nacional
Portimonense * V.Guimarães
Sporting * Leiria
Porto * Académica
Naval * Beira-Mar
Marítimo * Olhanense
P. Ferreira * Benfica

25.ª Jornada
3 de abril de
Rio Ave *
Leiria *
Beira-Mar *
Nacional *
Olhanense *
Benfica *
Académica *
V.Guimarães *

2011
V.Setúbal
Marítimo
Braga
P. Ferreira
Naval
Porto
Portimonense
Sporting

26.ª Jornada

10 de abril de 2011
P. Ferreira * Rio Ave
Marítimo * Nacional
Braga * V.Guimarães
V.Setúbal * Leiria
Sporting * Académica
Portimonense * Porto
Beira-Mar * Olhanense
Naval * Benfica

27.ª Jornada

17 de abril de 2011
Académica * V.Setúbal
V.Guimarães * Marítimo
Nacional * Braga
Olhanense * P. Ferreira
Rio Ave * Naval
Benfica * Beira-Mar
Leiria * Portimonense
Porto * Sporting

28.ª Jornada

1 de maio de 2011
Beira-Mar * Rio Ave
Naval * Nacional
P. Ferreira * V.Guimarães
Braga * Leiria
Marítimo * Académica
V.Setúbal * Porto
Sporting * Portimonense
Olhanense * Benfica

29.ª Jornada

8 de maio de 2011
Sporting * V.Setúbal
Portimonense * Marítimo
Académica * Braga
Porto * P. Ferreira
Leiria * Naval
V.Guimarães * Beira-Mar
Nacional * Olhanense
Rio Ave * Benfica

30.ª Jornada

15 de maio de 2011
Olhanense * Rio Ave
Beira-Mar * Nacional
Naval * V.Guimarães
Benfica * Leiria
P. Ferreira * Académica
Marítimo * Porto
V.Setúbal * Portimonense
Braga * Sporting
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A VOZ DE PORTUGAL
1.ª Jornada

9.ª Jornada

17.ª Jornada

23.ª Jornada

2.ª Jornada

10.ª Jornada

18.ª Jornada

24.ª Jornada

29 de agosto de 2010
Varzim * Penafiel
Sta. Clara * Arouca
Feirense * Freamunde
Covilhã * Leixões
G.Vicente * Trofense
Moreirense * Estoril
Oliveirense * Fátima
Belenenses * Aves
12 de setembro de 2010
Arouca * Feirense
Penafiel * Belenenses
Fátima * Varzim
Estoril * Covilhã
Aves * Oliveirense
Trofense * Moreirense
Freamunde * G.Vicente
Leixões * Sta. Clara

3.ª Jornada

26 de SETEMBRO de 2010
Varzim * Trofense
Penafiel * Fátima
Feirense * Sta. Clara
Covilhã * Freamunde
G.Vicente * Leixões
Moreirense * Aves
Oliveirense * Estoril
Belenenses * Arouca

4.ª Jornada

3 de OUTUBRO de 2010
Arouca * Moreirense
Sta. Clara * Covilhã
Fátima * Belenenses
Estoril * Penafiel
Aves * G.Vicente
Trofense * Feirense
Freamunde * Varzim
Leixões * Oliveirense

5.ª Jornada

24 de outubro de 2010
Varzim * Aves
Penafiel * Trofense
Fátima * Estoril
Covilhã * Feirense
G.Vicente * Arouca
Moreirense * Sta. Clara
Oliveirense * Freamunde
Belenenses * Leixões

6.ª Jornada

31 de outubro de 2010
Arouca * Covilhã
Sta. Clara * Belenenses
Feirense * G.Vicente
Estoril * Varzim
Aves * Fátima
Trofense * Oliveirense
Freamunde * Moreirense
Leixões * Penafiel

7.ª Jornada

7 de novembro de 2010
Varzim * Sta. Clara
Penafiel * Freamunde
Fátima * Trofense
Estoril * Aves
G.Vicente * Covilhã
Moreirense * Leixões
Oliveirense * Arouca
Belenenses * Feirense

8.ª Jornada

14 de novembro de 2010
Arouca * Fátima
Sta. Clara * G.Vicente
Feirense * Oliveirense
Covilhã * Moreirense
Aves * Penafiel
Trofense * Estoril
Freamunde * Belenenses
Leixões * Varzim

28 de novembro de 2010
Varzim * Feirense
Penafiel * Arouca
Fátima * Fátima
Estoril * Estoril
Aves * Aves
Moreirense * G.Vicente
Oliveirense * Sta. Clara
Belenenses * Covilhã
5 de dezembro de 2010
Arouca * Varzim
Sta. Clara * Estoril
Feirense * Moreirense
Covilhã * Penafiel
G.Vicente * Oliveirense
Trofense * Belenenses
Freamunde * Aves
Leixões * Fátima

11.ª Jornada

13 de fevereiro de 2011
Feirense * Arouca
Belenenses * Penafiel
Varzim * Fátima
Covilhã * Estoril
Oliveirense * Aves
Moreirense * Trofense
G.Vicente * Freamunde
Sta. Clara * Leixões
20 de fevereiro de 2011
Trofense * Varzim
Fátima * Penafiel
Sta. Clara * Feirense
Freamunde * Covilhã
Leixões * G.Vicente
Aves * Moreirense
Estoril * Oliveirense
Arouca * Belenenses

19 de dezembro de 2010
Varzim * Covilhã
Penafiel * Sta. Clara
Fátima * Feirense
Estoril * Arouca
Aves * Leixões
Trofense * Freamunde
Oliveirense * Moreirense
Belenenses * G.Vicente

19.ª Jornada

14.ª Jornada

20.ª Jornada

16 de janvier de 2011
Arouca * Leixões
Sta. Clara * Freamunde
Feirense * Aves
Covilhã * Trofense
G.Vicente * Estoril
Moreirense * Fátima
Oliveirense * Penafiel
Belenenses * Varzim

15.ª Jornada

23 de janeiro de 2011
Varzim * Oliveirense
Penafiel * Moreirense
Fátima * G.Vicente
Estoril * Belenenses
Aves * Covilhã
Trofense * Sta. Clara
Freamunde * Arouca
Leixões * Feirense

16.ª Jornada

6 de fevereiro de 2011
Penafiel * Varzim
Arouca * Sta. Clara
Freamunde * Feirense
Leixões * Covilhã
Trofense * G.Vicente
Estoril * Moreirense
Fátima * Oliveirense
Aves * Belenenses

10 de abril de 2011
Feirense * Varzim
Arouca * Penafiel
Freamunde * Fátima
Leixões * Estoril
Trofense * Aves
G.Vicente * Moreirense
Sta. Clara * Oliveirense
Covilhã * Belenenses

25.ª Jornada

26.ª Jornada

13.ª Jornada

9 de janeiro de 2011
Varzim * Moreirense
Penafiel * G.Vicente
Fátima * Covilhã
Estoril * Feirense
Aves * Sta. Clara
Trofense * Arouca
Freamunde * Leixões
Belenenses * Oliveirense

2011
Arouca
Sta. Clara
Feirense
Covilhã
Aves
Trofense
Freamunde
Leixões

17 de abril de 2011
Varzim * Arouca
Estoril * Sta. Clara
Moreirense * Feirense
Penafiel * Covilhã
Oliveirense * G.Vicente
Belenenses * Trofense
Aves * Freamunde
Fátima * Leixões

12.ª Jornada

29 de dezembro de 2010
Arouca * Aves
Sta. Clara * Fátima
Feirense * Penafiel
Covilhã * Oliveirense
G.Vicente * Varzim
Moreirense * Belenenses
Freamunde * Estoril
Leixões * Trofense

3 de abril de
Fátima *
G.Vicente *
Oliveirense *
Moreirense *
Penafiel *
Estoril *
Belenenses *
Varzim *

27 de fevereiro de 2011
Moreirense * Arouca
Covilhã * Sta. Clara
Belenenses * Fátima
Penafiel * Estoril
G.Vicente * Aves
Feirense * Trofense
Varzim * Freamunde
Oliveirense * Leixões
6 de março de 2011
Aves * Varzim
Trofense * Penafiel
Estoril * Fátima
Feirense * Covilhã
Arouca * G.Vicente
Sta. Clara * Moreirense
Freamunde * Oliveirense
Leixões * Belenenses

21.ª Jornada

13 de Março de 2011
Covilhã * Arouca
Belenenses * Sta. Clara
G.Vicente * Feirense
Varzim * Estoril
Fátima * Aves
Oliveirense * Trofense
Moreirense * Freamunde
Penafiel * Leixões

22.ª Jornada

20 de março de 2011
Sta. Clara * Varzim
Freamunde * Penafiel
Trofense * Fátima
Aves * Estoril
Covilhã * G.Vicente
Leixões * Moreirense
Arouca * Oliveirense
Feirense * Belenenses

1 de maio de 2011
Covilhã * Varzim
Sta. Clara * Penafiel
Feirense * Fátima
Arouca * Estoril
Leixões * Aves
Freamunde * Trofense
Moreirense * Oliveirense
G.Vicente * Belenenses

27.ª Jornada

8 de maio de 2011
Aves * Arouca
Fátima * Sta. Clara
Penafiel * Feirense
Oliveirense * Covilhã
Varzim * G.Vicente
Belenenses * Moreirense
Estoril * Freamunde
Trofense * Leixões

28.ª Jornada

15 de Maio de 2011
Moreirense * Varzim
G.Vicente * Penafiel
Covilhã * Fátima
Feirense * Estoril
Sta. Clara * Aves
Arouca * Trofense
Leixões * Freamunde
Oliveirense * Belenenses

29.ª Jornada

21 de maio de 2011
Leixões * Arouca
Freamunde * Sta. Clara
Aves * Feirense
Trofense * Covilhã
Estoril * G.Vicente
Fátima * Moreirense
Penafiel * Oliveirense
Varzim * Belenenses

30.ª Jornada

29 de maio de 2011
Oliveirense * Varzim
Moreirense * Penafiel
G.Vicente * Fátima
Belenenses * Estoril
Covilhã * Aves
Sta. Clara * Trofense
Arouca * Freamunde
Feirense * Leixões
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CANTINHO DA POEsIA

†

estações
Na primavera passada não havia um cometa no horizonte
O universo era simples e ptolomaico

13 de Julho de 2010
1 euro = caD 1.305590
SeRviÇoS coNSUlaReS

CONFORT

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

LATiNO

No verão passado todas as flores eram cinzentas
A Terra parecia plana, como antes de Magalhães
No outono passado o riso das crianças era enfadonho
A minha pátria detinha toda a minha essência

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
177 Mont-Royal Est

No inverno Báltico aprendi novas leis
Leis para desejar, leis para pertencer, leis para amar

514.849.1153

LiSBOA
355 Rachel Est

Infinitos carris apresentaram-me a um território de cores
Aqui, o teu nome é a cidadania do meu espírito
M.Daedalus

514.844.3054

BOuTiQuES
BOuTiQuE ANA MARiA
4409 St.Laurent

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

514.849.6619

Há palavras que
nos beijam

BANCOS
CAiXA PORTuGuESA

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

4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALiZADORES
PLOMBERiE & CHAuFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

Há palavras que nos beijam
Como se tivessem boca.
Palavras de amor, de esperança,
De imenso amor, de esperança louca.

450.672.4687

CLÍNiCAS
CLÍNiCA MÉDiCA LuSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

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

DENTiSTAS
4270Boul.St-Laurent,#209-514.499.1624

ELECTRiCiDADE

(O nome de quem se ama
Letra a letra revelado
No mármore distraído
No papel abandonado)

ELECTRO-LuSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMáCiAS
FARMáCiA RiTA NACCACHE

FuNERAiS

Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass.Port.doEspíritoSanto 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Casa do Ribatejo
514.729.9822
CentrodeAjudaàFamília 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do 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

ALFRED DALLAiRE|MEMORiA

Alexandre O’Neil

www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

ALBERT STATiON SERViCE
4209 De Bullion

O funeral decorreu segunda-feira, 12 de Julho, após missa de corpo
presente, às 11h00, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval,
seguindo para o Cemitério de Sainte-Dorothé, em Laval, onde foi
sepultado.

António R. da Silva
f. 21 de Julho de 2009

Sá & FiLHOS

MEMORANDUM

514.842.3373

MONuMENTOS

2º ano de saudade

GRANiTE LACROiX iNC.

Emanuel Botelho

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

faleceu em 31-07-2008
Pais, irmãos, restantes familiares e
amigos recordam com profunda saudade o seu ente querido. Participam que
será celebrada missa pelo seu eterno
descanso, no dia 31 de Julho de 2010,
pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste.

NOTáRiOS
Me. LuCiEN BERNARDO

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

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626
450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

Me. EDuARDO DiAS
4270 St-Laurent #200 514.985.2411

OuRiVESARiAS
ROSAS DE PORTuGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

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

RESTAuRANTES

iGReJaS

CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.

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

514.843.3390

SOLMAR
111 St-Paul E.

AGÊNCiAS DE ViAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est

1923 - 2010

1º ano de saudade

514.845.5804

MERCEARiA
4701 St-Urbain

José ferreira

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.

MEMORANDUM

GARAGENS

O velório decorreu no dia 9 de Julho. O funeral teve lugar sábado, 10
de Julho, após missa de corpo presente, às 10h00, 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.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire Grupo Yves Légaré inc.
1350, autoroute 13, Laval
514-595-1500
Victor Marques

Palavras que nos transportam
Aonde a noite é mais forte,
Ao silêncio dos amantes
Abraçados contra a morte.

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

aSSociaÇÕeS e clUBeS

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

Faleceu em Laval, no dia 7 de Julho de 2010,
o senhor José Ferreira, natural de Santa
Cruz, Lagoa, São Miguel, Açores, com a
idade de 87 anos.
Deixa na dor a sua esposa, a D. Maria da
Ponte, seus filhos João (Micheline Giroux) e
Tobias (Linda Campanelli), seus netos Julie,
Chantal, Vincent, Danny e Vanessa, sua
irmã Maria do Carmo, sobrinhos e sobrinhas,
assim como restantes familiares e amigos.

De repente coloridas
Entre palavras sem cor,
Esperadas inesperadas
Como a poesia ou o amor.

DR. THuY TRAN

1919 - 2010

Faleceu em Montreal, no dia 7 de Julho de
2010, com 91 anos de idade, Maria Câmara,
natural de Ribeira Grande, São Miguel, Açores, viúva de José Pedro Sousa.
Deixa na dor os seus filho(a)s Luísa, José
Luís, Elvira, Eduarda, Helena, Deodato e
Fernando, noras e genros, seus netos e
bisnetos, assim como restantes familiares e
amigos.

†

Palavras nuas que beijas
Quando a noite perde o rosto;
Palavras que se recusam
Aos muros do teu desgosto.

CONTABiLiSTAS

Maria Mercês Almeida Câmara

514.861.4562

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

514.273.9638

Um ano já passou desde que nos deixaste. A tua partida
deixou um enorme vazio nas nossas vidas. Mesmo se
dizem que o tempo cura tudo, a nossa dor é imensa e
estará sempre presente. Continua a vigiar sobre nós,
como o fizeste ao longo da tua vida. Da tua cônjuge Madeleine, teus filhos, netos e neta, família e amigos.
Un an s’est déjà écoulé depuis que tu nous as quitté. Ton
départ a laissé un immense vide dans nos vies. Même si
on dit que le temps arrange les choses, notre peine est
toujours aussi grande et sans cesse présente. Continue
de veiller sur nous, comme tu l’as toujours fait.
Ta conjointe Madeleine, tes enfants, tes petits-enfants et
ta petite-fille, famille et amis.

* HORA DE MONTREAL
qUARTA-fEiRA
01:30 BOM DIA PORTUGAL
05:00 VERÃO TOTAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:15 AQUI PORTUGAL
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 VERÃO TOTAL
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 LÁ E CÁ (R/)
16:30 MAGAZINE ARGENTINA
CONTACTO
17:00 BIOSFERA
17:45 CONTRA INFORMAÇÃO
18:00 SUPER MIÚDOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 BOCAGE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE ARGENTINA
CONTACTO
22:15 CIDADE DESPIDA
23:00 MANUEL CARGALEIRO
00:00 PARAÍSO FILMES
00:30 BOMBORDO
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)

qUiNTA-fEiRA

SEXTA-fEiRA

02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 VERÃO TOTAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 AQUI PORTUGAL
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 VERÃO TOTAL
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 FILHOS DA NAÇÃO(R/)
16:30 MAGAZINE
AUSTRÁLIA 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
AUSTRÁLIA CONTACTO
22:15 SISSI - SISSI UMA IMPERATRIZ
NA MADEIRA ROMÂNTICA
23:15 HÁ CONVERSA
00:15 PARAÍSO FILMES
00:30 AS ILHAS DE DARWIN(R/)
01:00 SUPER MIÚDOS

02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 VERÃO TOTAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 AQUI PORTUGAL
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 VERÃO TOTAL
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 A ALMA E A GENTE
16:30 VENEZUELA CONTACTO
17:00 CASAS COM HISTÓRIA
17:30 NOME DE CÓDIGO: SINTRA(R/)
18:15 CAMBEDO
19:00 NOTÍCIAS
20:00 BOCAGE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 VENEZUELA CONTACTO
22:15 LADO B
23:15 PORTUGUESES PELO MUNDO(R/)
00:00 RECANTOS
00:30 JANELA INDISCRETA
COM MÁRIO AUGUSTO
01:15 A DE AUTOR

MEMORANDUM
2º ano de saudade

Maria Teresa Santos
Renovam profunda gratidão pelas presenças
amigas na liturgia do 2º ano em sufrágio pela
sua alma, que se realiza na sexta-feira 16 de
Julho de 2010, pelas 8h30, na Igreja Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus e pelas 18h30, na
Santa Cruz.
Lembramo-nos de ti com muita afecção… e
sabemos que dos Céus, não te esqueces de
nós. Obrigado por tudo.
De nós todos que te amamos, a tua família,
amigos (as) e conhecimentos, aqui no Québec, nos Açores e em Portugal.

** HORáRiO SujEiTO A MODiFiCAçõES
SÁBADO
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 FALAESCREVEACERTAGANHA
10:30 JÁ SEI COZINHAR
11:00 BIOSFERA(R/)
12:00 ATLÂNTIDA (AÇORES)
13:30 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA
14:00 NOTÍCIAS DE PORTUGAL
14:30 DE SOL A SOL(R/)
15:00 TELEJORNAL
16:00 TERRAS DE ÁGUA(R/)
17:30 PORTUGUESES PELO MUNDO
18:15 CIDADE DESPIDA(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 LÁ E CÁ
20:30 TELEJORNAL
21:30 HERMAN 2010
22:30 NOITES DE PRESTIGIO
00:00 EUA CONTACTO - CALIFÓRNIA(R/)
00:30 CONCELHOS DE PORTUGAL(R/)
01:00 JOÃO SEMANA

DOMiNGO

SEGUNDA-fEiRA

02:00 ÁFRIC@GLOBAL
02:30 CONSIGO
03:00 BOM DIA PORTUGAL
04:00 ZIG ZAG
05:15 EUCARISTIA DOMINICAL
06:00 EURODEPUTADOS
06:30 AÇORES NOVE ILHAS
07:30 JÁ SEI COZINHAR
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 FALAESCREVEACERTAGANHA
10:30 EUROTWITT
11:00 INICIATIVA
11:45 SÓ VISTO!
12:30 AS ILHAS DESCONHECIDAS(R/)
13:30 MAGAZINE FRANÇA CONTACTO
14:00 ESPECIAL - ESTORIL FASHION
14:30 CONCELHOS DE PORTUGAL
15:00 TELEJORNAL
16:00 LINHA DA FRENTE
16:30 JANELA INDISCRETA COM MÁRIO
17:00 RECANTOS (R/)
17:30 SISSI - SISSI UMA IMPERATRIZ
18:15 LADO B(R/)
19:00 NOTÍCIAS
20:00 A ALMA E A GENTE (R/)
20:30 TELEJORNAL
21:30 GRANDE NOITE DO FADO
22:30 A BORDO DO ILHA AZUL(R/)

23:15 NOBRE POVO(R/)
23:30 ARTE & EMOÇÃO
00:00 FRANÇA CONTACTO(R/)
00:30 LINHA DA FRENTE(R/)
01:00 NO AR, HISTÓRIA DA RÁDIO 02:00
BOM DIA PORTUGAL
05:00 VERÃO TOTAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
09:45 AQUI PORTUGAL
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 VERÃO TOTAL
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
16:00 GOSTOS E SABORES
16:30 MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. INGLAT
16:30 SÓ VISTO!(R/)
18:00 SUPER MIÚDOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 BOCAGE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE EUA
CONTACTO - N. INGLAT
22:15 TRIBUTO A...
00:45 A HORA DE BACO
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)

TERçA-fEiRA
02:00 BOM DIA PORTUGAL
05:00 VERÃO TOTAL
08:00 JORNAL DA TARDE
09:00 ZIG ZAG
10:00 AQUI PORTUGAL
10:30 FÁBRICA DAS ANEDOTAS (III)
11:00 VERÃO TOTAL
Odemira
13:00 PORTUGAL EM DIRECTO
14:00 O PREÇO CERTO
15:00 TELEJORNAL
15:30 AS ILHAS DE DARWIN
16:00 MAGAZINE MACAU CONTACTO
16:30 A HORA DE BACO
17:30 NOBRE POVO
18:00 SUPER MIÚDOS
19:00 NOTÍCIAS
20:00 BOCAGE
20:45 TELEJORNAL MADEIRA
21:15 TELEJORNAL - AÇORES
21:45 MAGAZINE MACAU CONTACTO
22:15 EI-LOS QUE PARTEM - HISTÓRIA
DA EMIGRAÇÃO PORTUGUESA
23:30 NOME DE CÓDIGO: SINTRA
00:00 PARAÍSO FILMES
00:30 DE SOL A SOL
01:00 SUPER MIÚDOS(R/)

ClASSIfICADOS
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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.

eMpReGoS

aRReNDa-Se

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 experiência. Contactar Jos 514-325-7729
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 Vilamoura. Preço segundo altura do
ano e tempo de permanência.
011 351 93 431 1475
514-727-3533 até 30 de Junho

Procuramos pasteleiro e
padeiro. 514-849-1803
Homens e mulheres para trabalho
de limpeza com ou sem experiência. 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
Agência de viagens procura agente de viagem que fale português,
francês, inglês, com formação turística. Boas regalias sociais. Salário conforme experiência. Enviar
CV por e-mail:
travelagency09@hotmail.com
Paisagista com experiência de
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho
em Laval. Salário conforme experiência. 450-963-3462
Procuramos empregado polivalente/condutor e caixeira que fale português e francês. 514-849-3808
Pessoal para trabalhar, com experiência em trabalho de madeira.
450-973-2355
Senhora responsável para limpeza, com experiência. Segunda à
quinta, 9h45 – 14h45.
Deve ter carro.
450-435-2537

aRReNDa-Se

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 Junho e Julho de 2010; local comercial e lofts, no Boul. St-Laurent.
514-843-6036

COLABORE COM O
NOSSO JORNAL

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

coNTeNToReS
Procura-se espaço em contentor,
para Portugal. Chamar depois das
18h.
514-376-0504

Debbie frazão-pacheco nas Soirées MSR

C

om a chegada do Verão, os festivais multiplicam-se. Em Montreal, por exemplo, teve lugar
o festival da canção francófona, o festival Internacional de Jazz, que terminou no dia 6 do corrente,
e, brevemente, do 17 ao 25 de Julho, o festival do
riso. Mas outras cidades e aldeias através do Québec organizam também os seus. É o caso da cidade
de l’Assomption que, todas as quartas-feiras, de 7 de
Julho a 4 de Agosto, promove as “Soirées MSR” ao
ar livre.
Na passada quarta-feira, dia 7 de Julho, iniciaram o
festival, cheio de cor e de magia, com a participação
da nossa anfitriã, Debbie Frazão-Pacheco, que interpretou, acompanhada por dois excelentes músicos,
Benoît Saint Laurent - guitarra e Marilou Majeau Betez – piano, “Contigo en la distancia”, “Je ne t’aime
plus” e “Your song”, fazendo delirar o auditório. Outros artistas partilharam o palco com ela, na noite que

se intitulou “Chanson d’Ici”.
A primeira vez que tive o prazer de ouvir a Debbie
foi na comédia musical “Rock’n Nonne”, produzida
pela prestigiosa escola Prochant. No Outono passado, ela participou num espectáculo no teatro Olimpia,
que tive imensa pena de não ter assistido, e também
em 2009 foi finalista da “Gala Revelation” do ano.
Debbie, com os seus vinte anos, tem inúmeros pro-

Espaço disponível num contentor
para a zona de Braga. Partida 15
de Julho. Para informações, contactar a Agência Algarve:
514-277-1934

SeRviÇoS
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

Reparações de tijolo, pedra,
blocos e juntas.
Orçamento gratuito.

514-260-1739 | 514-667-1013
aSTRÓloGo – cURaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

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

514-374-2395

falo
Português

jectos e ambições pela frente. Com a sua voz, talento
e presença em palco, vai certamente chegar longe.
Agora compete aos líderes da comunidade de a fazer descobrir aos portugueses.

Antero Branco e fotos de Anthony Nunes

coisas do corisco

Q

uando alguém da vizinhança morria, era costume dar-se um ovo cozido, um canto de pão
e uma vela para queimar por alma do falecido. Isto,
em Ponta Delgada, no resto do país, não sei. Quando
cá cheguei, havia pouca mortalidade na comunidade portuguesa, mas quando havia um vizinho nosso
Quebequense que morria, ficávamos pasmados quando depois do enterro, havia um convívio onde se comia alguma coisinha… Verdade ou mentira?
Eles ficavam por sua parte admirados quando entrava um Português, vestido de preto, com mais cara de
enterro que a família imediata do defunto, que antes
de ir à casa funerária, a viúva/o ou familiares, passava no cabeleireiro e estava vestida/o e maquilhada que mais parecia uma actriz. Louvado seja Deus,
era a nossa reacção. Felizmente, para aqueles que cá
ficam, as coisas mudam. Sim, continuamos a vestir
preto, mas depois do enterro, lá vamos nós – quem

diria –, também comer e beber por alma do falecido.
E já há casas que são especializadas neste ramo – as
padarias portuguesas preparam um gostoso bufete,
para se comer alguma coisinha depois do enterro. E
ainda bem que é assim. Tudo isto para vos prevenir
que há sempre um vigarista, logo que seja para comer de borla… Foi o que descobriu um director de
funerais da Nova Zelândia, que apanhou um homem
que estava presente em quatro ou cinco enterros por
semana, muito delicado, apresentava as condolências à família e, depois, era um tal comer e preparar
umas marmitas, que ele transportava numa mochila
para levar para casa. A situação foi de tal maneira flagrante que eles acabaram por o apanhar, distribuindo
a sua foto por várias casas funerárias.
Boas férias aos leitores do Jornal que tão generosamente me acolhe no seu seio.

José de Sousa

12 VÁrIA

ANEDOTAs
Num restaurante um cliente chama o empregado: - Olhe, se faz favor.
Está uma mosca na minha sopa! O empregado desculpa-se. Entretanto, olha para a sopa e diz: - Isto não é uma mosca! Por favor, não
volte a fazer isto! - Ah! Tem razão - responde o cliente - peço imensas
desculpas; afinal é uma barata...
P: Sabem o que é uma loira encostada a uma parede?
R: Bife na pedra...
Numa aula, a professora diz ao aluno, que está meio a dormir:
- Pedrinho! Aqui não se pode dormir!
- Pois é claro que não se pode. A senhora não pára de falar!!
Duas tias conversam: - Olhe Pituxa, diz aqui que o oxigénio foi descoberto há duzentos anos.
- Que horror. Então antes disso como é que as pessoas respiravam?
Encontram-se duas viúvas e falam dos seus finados:
- De que morreu o seu marido vizinha?
- Morreu de gota.
- Quase como o meu que morreu da pinga...
Há uma cega, tarada sexual que é empurrada para cima de um camião de bananas e grita:
- Calma, calma! Um de cada vez!
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congresso sobre as
festas do espírito Santo
O
IV congresso Internacional Sobre as Festas do
Divino Espírito Santo teve lugar em Santa Clara
Valley, Califórnia, do 24 ao 27 de Junho de 2010. O
director do nosso Jornal, António Vallacorba, na impossibilidade de lá se deslocar por motivos de saúde,
delegou-me para apresentar um dos seus trabalhos de
pesquisa, “O Povo do Espírito Santo em Montreal”.
Representar o nosso amigo António não foi tarefa fá-

FOTO DA sEMANA

cil, mas dentro do possível, apresentei às várias comunidades açorianas espalhadas pelo mundo o seu
trabalho. Como ele se tinha inspirado na coroação da
sua netinha Rachel Marie, ao mesmo tempo apresentei um diaporama da coroação dela e de outras foto-

o faça, nas nossas próximas edições. A sessão de
abertura teve lugar no dia 24 de Junho, na Sociedade do Espírito Santo de Santa Clara, uma instituição
fundada em 1896, com a presença das autoridades
locais e vindas dos Açores. As conferências foram todas apresentadas no Clube Atlético Português de San
José. O Brasil abriu as sessões, seguindo-se alguns
estados dos Estados Unidos, e nem imaginamos que
Açorianos que lá vivem festejam o Espírito Santo,
tais como a Florida, Idaho, Colorado, Nevada, Connecticut e Havai. Depois, então, os outros estados
e cidades aonde sabemos que realizam os festejos.
A quarta sessão, dedicada ao Canadá, representado
pela Colômbia Britânica, Toronto, Montreal e Laval. O nosso amigo Leonildo Miranda e a sua esposa, apresentaram um trabalho sobre os Impérios do
Espírito Santo em Laval. A quinta sessão foi dedicada a Alenquer, Cabo Verde, Angola e Açores. No
domingo, congressistas e as autoridades vindas dos
Açores, a Dra. Rita Machado Dias, directora regional das Comunidades e André Bradford, Secretário
da presidência dos Açores, desfilaram na coroação da
festa da Irmandade do Espírito Santo de S. José. Um
desfile diferente dos que aqui estamos habituados.

6 DIFERENçAs

grafias que fui tirando ao longo dos anos nos vários
impérios da região de Montreal. Pediram ao senhor
José João da Encarnação, gerente da estação da rádio
KLBS, para apresentar o António Vallacorba. Por várias vezes teve de fazer pausa, para reter as lágrimas,
emocionado com o estado de saúde do seu grande
amigo. Fiquei admirado como o António é conheci-

Com dezenas de rainhas, reis e até a corte completa.
Muitas irmandades, muitos estandartes, mas nenhuma bandeira do Espírito Santo. Quem coroa é só a
rainha, uma pessoa do povo e o presidente e a esposa
da festa. Presidiu à coroação o Pe. Hélder Fonseca
Mendes, Vigário-Geral dos Açores.
Aproveito a ocasião para agradecer ao António
Vallacorba a oportunidade que tive de conhecer um
pouco a Califórnia. Infelizmente, tive de reduzir a
minha visita, devido ao falecimento de meu pai. Tive
de ir às pressas para Boston, aonde ele vivia.

Antero Branco

do. As pessoas até estão ao corrente do seu estado de
saúde. Uma das suas admiradoras, Maria das Dores
Beirão, esposa do Hélio, um vizinho meu de lá da
ilha Terceira, disse-me que lê, fielmente, as crónicas
que ele envia para os jornais de língua portuguesa
na Califórnia. Estava para neste artigo resumir um
pouco do seu trabalho, mas vou deixar para que ele
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fim-de-semana no Mundo...
F1: Mark Webber, vence O
o ritmo da minha cultura
oi no último domingo que o Jornal da banda, Victor Barreira, e toda a sua
G.P. da Inglaterra
F
A Voz de Portugal esteve presen- equipa. A banda foi composta de trinta
ndiscutivelmente um circuito à me- do em perder o primeiro lugar , o ale- te no “Les Week-ends du monde… the membros que Interpretaram seis temas

I

dida de todos os pilotos, esta nova
configuração de Sylverstone, longa e
rapidíssima, oferece ao aficionado o
espectáculo apreciadíssimo da velocidade em pista e ao mesmo tempo evidencia o extraordinário talento destes
fabulosos pilotos na luta por melhores
lugares na corrida e não só… o duro
e minucioso trabalho estratégico levado a cabo por cada uma das equipas!
Sylverstone, que esteve prestes a ver
a sua exclusão do calendário da Fór-

mula 1, continuará a ter, agora mais
do que nunca, um lugar cimeiro neste
mundo maravilhoso do desporto motorizado.
Depois de ter largado da “pole-position”, Sebastian Vettel rapidamente
viu o seu companheiro de equipa Mark
Webber – que partiu em segundo –,
tentar de ganhar a sua posição logo no
apagar das luzes. Daí para frente, fez
uma corrida tranquila para vencer a
prova, simbolizando-a, dizendo num
tom irónico, via rádio “Nada mau
para um segundo piloto!”… Problemas no seio da equipa Red–Bull ?
Na segunda posição chegou o Inglês
Lewis Hamilton, que efectuou uma
corrida inteligente e toda ela dotada
de uma boa estratégia por parte da
MacLren . Nico Rosberg e a Mercedes GP, fecham este bonito pódio.
Numa bela corrida de recuperação,
Jenson Button que largou em 14º acabaria por terminar a prova na quarta
posição, com o veterano brasileiro
Rubens Barrichello e a Williams a
efectuarem uma brilhante corrida e a
concluírem a mesma com um grande
resultado, um quinto lugar. Na sexta
posição terminou o japonês Kamui
Kobayashi. Depois de problemas no
começo da corrida, com pneu furado,
Vettel fez um grande final de prova,
completando-a em sétimo, logo à
frente de Adrian Sutil. Michael Schumacher e Nico Hulkenberg fecharam
a zona de pontuação. A corrida foi
marcada por toques, punições e safety-car. Nesta confusão toda, quem
sofreu bastante foi a Ferrari. A largada
foi um dos grandes momentos da corrida. O australiano Webber pulou bem
e foi para cima de Vettel. Preocupa-

mão tentou fechar a porta para cima do
companheiro de equipa e acabou por
perder também a sua posição a favor
de Hamilton.
Ainda na primeira sequência de curvas, um pneu furado complicaria definitivamente a corrida de Vettel, que
vinha de descer para o fim do pelotão
e o obrigaria a antecipar o seu primeiro
– e único – pit stop na prova. O mesmo aconteceu com Felipe Massa, que,
na disputa com o seu companheiro de
equipa Fernando Alonso, também sofreu com o estouro do pneu traseiro direito. A situação foi positiva, para Hamilton, que subiu tranquilamente para
a segunda posição, seguido por Robert
Kubica, Rosberg, Fernando Alonso,
Barrichello, Schumacher e Button, fechando os oito primeiros.
Na 14ª volta, Schumacher iniciou as
paradas nos boxes. Muitos outros pilotos vieram na sequência, principalmente os que lutavam pelas posições dianteiras. Sem grandes alterações, apenas
o alemão da Mercedes GP perdeu uma
posição para Kobayashi, e Rosberg
ganhou a posição de Kubica. Por falar
em Kubica, o polaco e Alonso proporcionariam uma disputa polémica. O
espanhol abalroou o piloto da Renault
e ganhou a posição passando por fora
da pista. Voltas depois, Kubica acabou
por abandonar (o seu primeiro abandono esta época ) e Alonso teve que pagar
com uma penalização confirmada pelos comissários de pista com um ‘drive-through’. (passagem sem paragem
pelos pits). Para complicar ainda mais
a situação do espanhol, o “safety-car”
foi enviado para a pista na 28ª volta,
devido a detritos na pista. Com isso,
Alonso só poderia cumprir a punição
após a saída do carro de segurança. E
foi justamente o que ele fez, baixando
da quarta para a 16ª posição na corrida.
Após a saída do “safety-car”, as lutas
ficaram ainda mais intensas. Principalmente para Vettel e Alonso, que ousaram para recuperarem posições. Entre
as belas manobras, a ultrapassagem de
Alonso sobre Buemi e a de Vettel sobre
Schumacher, quando ganhava a oitava
posição.
Na 42ª volta, Massa sofreu um novo
problema de pneus, ao entrar na recta
principal. Resolveu entrar no “pitstop”,
pegando a equipa Ferrari de surpresa,
perdendo bastante tempo em um segundo pit stop – extra. Como o domingo não era mesmo da Ferrari, restando
apenas duas voltas para o final, Alonso
ainda teve que fazer mais um pit stop,
com um pneu defeituoso, depois de um
toque com Vitantonio Liuzzi.
RESULTADOS FINAIS
deste G.P. da INGLATERRA
1-Mark Webber (AUS/Red Bull);
2-Lewis Hamilton (ING/McLaren)
3-Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP);
4-Jenson Button (ING/McLaren); 5-Rubens Barrichello (BRA/Williams).
Próximo Grande Prémio 25 de
Julho na Alemanha e voltamos aos
leitores no dia 4 de Agosto.

Helder Dias

Rhythm of my Culture” para assistir à
apresentação portuguesa. O dia estava
mesmo ideal para estes eventos.

Este festival apresenta a diversidade
cultural de Montreal em dois fins-desemana. Sim… é possível, este Verão,
no Parc Jean-Drapeau ver e apreciar a
diversidade cultural.
Exclusivo ao Carrefour, os fins-desemana “Montrealers show” do mundo apresentam todas as diversidades
culturais, para mostrar e celebrar a
população em geral, as suas culturas
e tradições, através da música, dança
ou até mesmo descobertas culinárias.

O festival, que se iniciou neste último
fim-de-semana, vai continuar até ao 18
de Julho. O World Weekend, ou seja os
“Fins-de-semana do mundo” tem como
objectivo reunir a diversidade cultural
desta cidade.
A Filarmónica Portuguesa de Montreal (FPM) esteve presente com o maestro

Olé, Olé, Olé,…

D

omingo passado, o Boulevard
Saint-Laurent foi fechado pelos
Espanhóis em festa, mas a comunidade lusófona estava, com bandeiras, no
parque Jean-Drapeau. No quadro dos
fins-de-semana do Mundo, a comunidade lusófona teve uma presença máxima no palco.
Como mencionado noutro local desta
edição, estiveram presentes a Filarmónica Portuguesa e a jovem cançonetista
portuguesa Susy Oliveira.

Iniciou-se o Carnaval de Verão do
Brasil num desfile de samba e de capoeira deu o sinal de abertura das festividades, porque dentro de 4 anos, o Campeonato do mundo de Futebol será no
Brasil. A praça estava cheia de cores,
as crianças ficaram encantadas de ver
essas roupas de samba com cores tão
alegres. No palco, o Vovó, como já é
hábito, soube transmitir a energia, com
o seu grupo a Estação da Luz.
As festividades do Carnaval só acabaram às tantas da madrugada, com
a diversificada lista de participantes
e de artistas conhecidos pelos quebe-

musicais, (Uma noite em Lisboa, Canção do mar, Adriano, etc.). Uma jovem
vocalista (Susy Oliveira) interpretou
lindamente a Canção do mar. Durante o
concerto, apreciei a multidão – jovens
e idosos – que esteve presente a ouvir
este concerto. Estive em companhia da
senhora Celeste Dias, que estava contentíssima a escutar o concerto. Havia
também muitas outras nacionalidades
que igualmente gostaram bastante.
Podemos notar que, ultimamente, o

sucesso que a Filarmónica tem tido é
devido em parte, ao profissionalismo
do maestro.
O povo em geral adorou, muitos quebequenses também adoraram a Susy
Oliveira, e alguns até disseram que ela
tinha a voz de Amália Rodrigues...
Parabéns à FPM pelo grande concerto que eles fizeram e esperemos que os
Portugueses voltem lá durante esta semana, até domingo, dia 18.
Vão mesmo adorar.

João Arruda
quenses, como Paulo Ramos, Rommel
Ribeiro, o grupo Afro malungo, Nico
Beki e outros. Com uma animação excelente de Hamilton Cidade e de Carla
Oliveira, que também tinham apresentado a Filarmónica portuguesa de Montreal, essa animação foi um exemplo
de união e de amizade entre dois povos
com a mesma língua.
Uma pequena surpresa nesta festividade foram as tendas. O Carnaval não
foi só musical, mas também gastronómico. Você tinha assim a oportunidade
de provar a cozinha quentinha do Brasil, com uma excelente caïpirinha. E
as carnes, eram uma delícia. As bichas
eram tão grandes que perdi coragem
de provar tudo. Com o calor actual, tivemos mesmo a sensação de viver um
verdadeiro carnaval brasileiro. E, por
sorte, não se viram muitas bandeiras
espanholas. Caso extraordinário foi o

ver uma bandeira portuguesa e uma da
Angola, na primeira tenda do Carnaval.
Para os que querem também viajar, sábado próximo é o México, e no domingo é a festa nacional da Colômbia.

Miguel Félix

iniesta deixa
país em festa
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Espanha é a nova campeã do
Mundo. Num duelo de cores, “La
Roja” venceu a “Laranja Mecânica”
com um golo do médio do Barcelona,
a quatro minutos do fim da partida
que teve de ir a prolongamento.

A

Foi a primeira vez que Espanha se
sagrou campeã Mundial. Quanto à
Holanda perdeu a sua terceira final de
um Campeonato do Mundo depois de
ter chegado ao jogo decisivo em 1974
e 1978. A Espanha chega a campeã
mundial depois de ter ganho os últimos

da, também perderam boas chances de
inaugurar o marcador. Só que essa honra estava guardada para Andrés Iniesta,
ou será que lhe devemos chamar San
Iniesta, o novo padroeiro de Espanha?
Uma referência só para outra das estrelas deste Mundial: o polvo alemão Paul

que, qual Zandinga, previu na perfeição
os resultados da selecção da Alemanha
e... da final.
Fotos de Daniel André

quatro jogos por 1-0. Apesar dos resultados magros, os espanhóis circulam a
bola como ninguém. Domingo não foi
excepção, pois tiveram 56% de posse
da “redondinha”, contra 44% da equipa
holandesa.
Mais: tiveram a seu favor oito cantos
contra seis do adversário e remataram
18 vezes, mais cinco do que a Holanda.
Curiosamente as duas oportunidades de
ouro da partida pertenceram a Robben.
Mas o esquerdino, estranhamente, nunca conseguiu enganar Iker Casillas, na
cara deste.
Não foi só a Holanda que falhou. No
prolongamento, o recém-entrado Fabregas também desperdiçou um golo feito
perante Stekelenburg. No tempo regulamentar, Sérgio Ramos, de cabeça, na
primeira parte, e David Villa, na segun-

CAmPeÕeS mUNDIAIS
1930: UrUgUAI
1934: ITÁlIA
1938: ITÁlIA
1950: UrUgUAI
1954: r.f.A
1958: BrASIl
1962: BrASIl
1966: INglATerrA
1970: BrASIl
1974: r.f.A
1978: ArgeNTINA
1982: ITÁlIA
1986: ArgeNTINA
1990: r.f.A
1994: BrASIl
1998: frANçA
2002: BrASIl
2006: ITÁlIA
2010: eSPANHA
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15

Mundial rende quase
330 mil euros ao Benfica
Benfica é o clube português mais
beneficiado pelas compensações
que a FIFA vai atribuir a quem cedeu
jogadores para as selecções participantes no Mundial 2010. As contas
feitas pelo PÚBLICO demonstram
que nos cofres da Luz vão entrar 327
mil euros, o que representa 38,4 por
cento da verba total (853.860 euros)
destinada aos clubes portugueses.
O FC Porto é o segundo da lista, com
248 mil euros, sendo seguido pelo Sporting, que receberá 127 mil euros. Nacional, Sporting de Braga, Leixões, União
de Leiria e Vitória de Setúbal (ver link)
são os outros clubes portugueses com
direito a ser compensados, porque tiveram nos seus plantéis nos últimos dois
anos jogadores presentes na fase final
do Mundial, embora só possam receber
as verbas da FIFA caso tenham enviado
um formulário ao organismo que gere o
futebol mundial.
Maxi Pereira e Fucile são os dois jogadores que vão render mais a Benfica

e FC Porto, cerca de 57 mil euros cada
um. Primeiro, porque o Uruguai vai disputar o encontro de atribuição do terceiro

O

em destaque na Selecção Nacional que
foi afastada nos oitavos-de-final precisamente pela Espanha. Eis o “onze” ideal do L´Equipe: Casillas (Espanha); Sergio Ramos (Espanha), Puyol (Espanha),
Friedrich (Alemanha) e Fábio Coentrão
(Portugal); Thomas Müller (Alemanha),
Khedira (Alemanha), Sneijder (Holanda) e Xavi (Espanha); Forlán (Uruguai)
e David Villa (Espanha).

O

e quarto lugares. E depois porque ambos
passaram as duas últimas épocas na mesma equipa, o que garante ao clube em
causa a totalidade da verba da FIFA - já
no caso de Álvaro Pereira, os “dragões”
apenas recebem metade da compensação,
porque os outros 50 por cento pertencem
ao Clubes, clube em que o lateral jogou
em 2008-09.

coentrão e cinco campeões
no “onze” ideal do l´equipe
internacional português Fábio Coentrão aparece o “onze” ideal do
Campeonato do Mundo eleito pelos internautas do L´Equipe.
O jogador do Benfica integra a equipa
maioritariamente composta por jogadores espanhóis, que se sagraram campeões do Mundo ao vencerem (1-0) a Holanda na final de Joanesburgo.
Fábio Coentrão foi um dos jogadores
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À L’AFFICHE DÈS LE VENDREDI 16 JUILLET !
V. O. PORTUGAISE AVEC
SOUS-TITRES FRANÇAIS

V. O. PORTUGAISE AVEC
SOUS-TITRES ANGLAIS
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