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Montreal-Norte abrasadoUm monumento 
à mediocridade
António Vallacorba

As recentes obras no Blvd. Saint-
Laurent, embora necessárias à 

sua renovação infra-estrutural, reves-
tiram-se de enorme controvérsia pelas 
notórias inconveniências e anomalias 
verificadas na circulação das viaturas 
e o consequente prejuízo causado a 
alguns comerciantes, que tiveram de 
fechar as portas. 
Para além da falta de coordenação 

entre a autarquia, os fornecedores de 
serviços públicos e as empresas de 
construção envolvidas, deixaram à 
mostra duvidosa estética, ou mesmo 
mau gosto.
Veja-se, por exemplo, o caso desta 

fotografia (propositadamente tirada 
de noite para melhor contraste visual), 
de uma instalação de canos de gás... 
quase dentro da montra de um comer-
ciante português daquela importante 
alameda!
Para quem passa de corrida pela área, 

até parece que a referida loja, a J. & 
L., especializada em acessórios de 
costura e de decoração, passou a ser 
revendedora de produtos da “Gaz Mé-
tropolitain” (GM)!
Falando, a propósito, com o proprie-

tário do estabelecimento em questão, 
o nosso comum amigo Luis de Melo, 
também locutor da equipa portuguesa 
da Rádio Centre-Ville e, mais recen-
temente, figura de cartaz publicitário 
das caixas Desjardins, não só foi ca-
tegórico em negar qualquer relação 
comercial com a GM, como ainda nos 
assegurou que aquela “obra de arte” 
tão proeminentemente edificada na-
quele local, não se destina à distribui-

Miguel Félix

Em Montreal-Norte, vários motins es-
toiraram na noite de domingo, após 

uma manifestação que visava denunciar 
a morte de Freddy Villanueva, um jovem 
de 18 anos, abatido sábado pela polícia 
no parque Henri-Bourassa.
Cerca de 500 polícias foram destaca-

dos para o sector, mas tiveram muito 
que fazer para conter os amotinadores, 
que incendiaram automóveis – entre os 
quais viaturas do serviço de bombeiros 
de Montreal –, vandalizaram comércios, 
e atacaram polícias, paramédicos e mem-
bros dos meios de comunicação social. O 
Serviço de Polícia da Cidade de Montreal 
(SPVM) contou 20 infracções por arrom-
bamento e 39 edifícios danificados, por 
entre os quais uma vintena de incêndios. 

3000 euros contra a droga
O Instituto Português da Juventude (IPJ) vai financiar 

até três mil euros, projectos que promovam a saúde 
juvenil e estilos de vida saudável junto dos rapazes e rapa-
rigas dos 12 aos 25 anos. A forma de passar a mensagem 
destes projectos, no âmbito do Programa Cuida-te, é ino-
vadora, uma vez que envolve professores e todos os agen-
tes de acção educativa, como pais, dirigentes associativos 
juvenis e profissionais de saúde. 
Susana Ramos, vice-presidente do IPJ, sublinha a im-

portância dos projectos. “Através de uma forma lúdica e 
atractiva pretende-se que os jovens captem a mensagem. 
As acções irão incentivá-los para uma alimentação sau-
dável e para a prática de estilos de vida saudáveis, que 
passam por prevenir comportamentos de risco e consumos 
nocivos, como o álcool e as drogas, e promover a saúde se-
xual e reprodutiva”. A informação a passar será dada atra-
vés de iniciativas como o teatro-debate, gabinetes de saúde 
juvenil, espaços de aconselhamento gratuitos, anónimos 
e confidenciais. Para isto, serão criadas unidades móveis 
para a deslocação às escolas.
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PENSAMENTO DA SEMANA

EFEMÉRIDES - 13 DE AGOSTO

FESTA DO SENhOR DA PEDRA
A festa do Senhor da Pedra realiza-se nos dias 16 e 17 de Agosto na Mis-
são da Nossa Senhora de Fátima em Laval.

as voltas que o mundo dá

A ensaísta Nina Khrucheva recorda-nos num artigo 
traduzido e publicado recentemente no Público, 

duma coincidência que tem a ver com o nome de Albert 
Speer Jr., autor do plano geral dos Jogos Olímpicos de 
Pequim, que é filho de Albert Speer, o arquitecto favori-
to de Hitler, que desenhou o cenário dos Jogos Olímpi-
cos de Berlim em 1936. Será o nome apenas uma fata-
lidade familiar que não devemos prestar interpretações 
impróprias – ou algo mais do que isso?
O conceito central de Speer Jr. para os Jogos de Pe-

quim consistiu – escreve a autora do artigo – ´na cons-
trução de uma imponente avenida que liga a Cidade 
Proibida ao Estádio Nacional’, onde decorreu a cerimó-
nia de abertura. ‘O plano do seu pai para “Germânia”, o 
nome escolhido por Hitler para a Berlim que tencionava 
construir depois da Segunda Guerra Mundial – também 
se organizou em torno de um eixo central, igualmente 
poderoso’. 
A História repete-se de pai para filho? – Dirão os que 

ainda se recordam das ambições hitlerianas. Não neces-
sariamente, tal como o actual regime chinês – associar a 
ditadura comunista com o capitalismo selvagem – não é 
um mero substituto do regime nazi. Todavia, há conver-

gências perturbadoras. 
Em 1936, Hitler apostou nos Jogos de Berlim como 

uma gigantesca operação de propaganda para impor o 
seu regime a nível internacional. Não sejamos ingénu-
os! Os anónimos burocratas de Pequim não pretendem 
outra coisa senão destruir a economia do Ocidente com 
a sua mão-de-obra barata. 
Os Jogos Olímpicos representam a afirmação da China 

como a nova grande potência do século XXI. A aparente 
inocência dos feitos desportivos é o melhor veículo de 
legitimação político dos totalitarismos – foi-o em 1936 
e volta a sê-lo em 2008. E, tal como no passado, o cha-
mado ‘mundo livre’ rende-se a uma nova encenação to-
talitária em nome da “realpolitik”. 
A China tornou-se ‘incontornável’ no plano económico 

e no plano político. E apesar dos incidentes de percurso, 
como a revolta tibetana - que ameaçou, embora branda-
mente, este belo casamento de interesses globais – tudo 
acabou sem danos para a ditadura chinesa. A cruelda-
de da Natureza pareceu quase providencial, quando a 
compaixão do mundo se concentrou nas vítimas dos 
violentos terremotos que abalaram a China. O Ocidente 
democrático prontamente socorreu para aliviar os efei-
tos horríveis da catástrofe, mesmo quando o regime de 
Pequim mantém a implacável ditadura de controlo de 
informação sobre o que se passa no país e em volta dos 
Jogos.
Tal como Hitler projectara, com Albert Speer, o sonho 

esmagador de uma Germânia futura, os burocratas co-
munistas chineses concederam a Speer Jr. os meios para 
assombrar o mundo. Nina Khrucheva antecipava no seu 
artigo aquilo que vimos na abertura: ‘Quando a tocha 
olímpica acabar o seu percurso – que foi aliás uma ideia 
dos nazis, usada pela primeira vez nos Jogos de 1936 
– ao longo da avenida do poder imaginada pelo Speer 
Jr., o mundo poderá de novo testemunhar o triunfo da 
vontade totalitária.

Augusto Machado 
amachado@avozdeportugal.com

1704. John Churchill, duque de Marlborough, apoiado por Eugénio, príncipe de 
Sáboia, com tropas do Sacro Império Alemão, derrotou um exército francês na 
Batalha de Blenheim, na Baviera, durante a Guerra da Sucessão de Espanha. 
1765. O arquiduque Leopoldo (1747-1792), futuro Imperador austríaco, 
abole a Inquisição na Toscânia.  
1792. A família real francesa é encarcerada na prisão do Templo. 
1862. Com a assinatura do Tratado de Jien-Jsin, o governo chinês reco-
nhece Macau como território português. 
1899. Nascimento do realizador de cinema britânico Alfred Hitchcock 
(1899-1980), em Londres, Inglaterra. Dos seus muitos filmes destacam-se 
Rebecca, Janela Indiscreta, Os Pássaros e Psycho. 
1913. É rubricado, com vista a posterior assinatura e ratificação, um novo 
Acordo Anglo-Alemão, que não só renovava as cláusulas do acordo de 
1898 sobre as colónias portuguesas, acordo realizado no âmbito do pedi-
do de empréstimo português após a bancarrota, mas também estabelecia 
uma nova partilha territorial, assim como alargava os fundamentos de uma 
possível intervenção nas colónias portuguesas. 
1961. Começo da construção do Muro de Berlim. A fronteira entre as duas 
Alemanhas é fechada para impedir a emigração para o lado ocidental. A 
fronteira foi reaberta em Novembro de 1989, e o muro foi destruído em 
finais de 1990.

FIlARMóNICA PORTUGUESA DE MONTREAl
A Filarmónica Portuguesa de Montreal vai actuar no “FESTIVAL MONDIAL 
GOURMAND” no parque Jean-Drapeau na ilha Ste-Hélène no sábado 30 
de Agosto. A FPM vai actuar na cena “Bistro” às 12h30, 13h30, 14h30 e 
16h00. para mais informações contactar: 514 554-9781.

“Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo.” José Saramago

Um monumento à mediocridade
ção de gás para consumo 
no seu estabelecimento.
Com um pouco mais de 

gosto e de consideração para 
com a J. & L. (ou qualquer 
outro negócio), a referida 
instalação podia ter sido 
feita mais à esquerda ou à 
direita, na divisória do edi-
fício. Aliás, como acontece 
em muitos outros exemplos 
ao longo daquela artéria.
Mas que poderíamos es-

perar duma empresa que, 
segundo se diz, sabia das 
obras que iriam beneficiar 
toda aquela artéria, mas que 
esperou pela conclusão das 
mesmas, para então proce-
der à instalação de novos 
canos de condução de gás?
Grandes mentalidades!
No meio de tudo isto, resta 

agora a consolação de que o 
referido “monumento” pos-
sa servir de pára-choques à 

Continuação da Página 1
vitrina do Luís, quando no 
Inverno por ali passarem 

em desenfreada corrida os 
carrinhos da limpeza da 

neve! 
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BREvES RElATIvO AO CASO RIBAFRIA 

vale e azevedo condenado 
a mais cinco anos de
prisão por burla 
O ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo foi 

condenado a mais cinco anos de prisão por burla 
no «caso Ribafria». A informação é avançada pelo «Di-
ário Económico» que cita o acórdão. 

 Segundo no-
tícia avançada 
pelo Diário Eco-
nómico (DN), 
o Tribunal da 
Relação confir-
mou a decisão do 
Tribunal da Boa 
Hora, concluindo 
que o advogado 
cometeu o crime 
de burla qualifi-
cada. O caso da 
quinta Ribafria, 

incide sobre factos ocorridos em 1993 e 1994 e é re-
lativo a apropriação ilícita de 1,5 milhões de euros dos 
empresários Cesinando Guerreiro e José Rufino, em 
que Vale e Azevedo aplicou aquele dinheiro numa ope-
ração de transferências bancárias para o Luxemburgo 
que se destinaria a obter vantagens fiscais para os dois 
empresários, nunca lhes tendo devolvido o dinheiro. Es-
tes cinco anos de prisão efectiva serão agora somados 
às várias penas que o ex-presidente do Benfica, a viver 
actualmente em Londres, não cumpriu. Os tribunais in-
gleses decidem no próximo dia 25 de Setembro sobre 
a eventual extradição de Vale e Azevedo actualmente a 
viver em Londres. 

ataque separatista
faz oito mortos na china
No segundo dia de competição dos 

Jogos Olímpicos, alegados separa-
tistas muçulmanos e bombistas suicidas 
lançaram domingo uma dúzia de ataques 
na zona ocidental da China, matando oito 
pessoas em explosões e no tiroteio que se 
seguiu com a polícia. 
Numa semana, foi 

o segundo ataque na 
tumultuosa Xinjiang, 
depois de 16 polícias 
terem sido mortos, se-
gunda-feira, num pos-
to fronteiriço. A China 
diz que militantes que 
querem um Turquis-
tão Oriental independente, casa de mu-
çulmanos algures na região de Xinjiang, 
estão entre as maiores ameaças aos Jogos 
Olímpicos de Pequim. Ataques de grana-
das artesanais abalaram Kuga, uma cida-
de no sul de Xinjiang a mais de 3000 km 
de Pequim, antes e depois do amanhecer. 
Quatro bombistas suicidas morreram nos 
ataques a departamentos governamentais, 
que mataram uma pessoa. Por seu turno, 
a polícia abateu três dos assaltantes, con-
forme adiantou a agência de notícias de 
Xinhua. Toda a região está agora cercada 
e o comércio foi fechado. “Os fora-da-lei 
conduziram um táxi até ao edifício da ad-
ministração de segurança, comércio e in-

dústria e outros locais, atirando explosivos 
artesanais e destruindo dois carros de polí-
cia”, pode ler-se na informação fornecida 
pela agência. Um suspeito disse à polícia 
que 15 elementos estiveram envolvidos no 
ataque. Já os responsáveis locais contac-

tados recusaram clarificar 
quantas pessoas morreram 
e como.  “Os nossos líde-
res ainda não determinaram 
a natureza do incidente”, 
afirmou um elemento do 
comité de Kuga do Parti-
do Comunista Chinês, que 
recusou revelar a sua iden-
tidade. “Pareciam forças se-

paratistas”, afirmou, quando questionado. 
Domingo também, o presidente dos EUA, 
George Bush, em conversações com di-
rigentes do Partido Comunista Chinês, 
pressionou no sentido de se caminhar para 
uma maior liberdade religiosa no país, ao 
participar numa cerimónia de culto numa 
igreja de Pequim. Bush, que insistira que 
a política não se mistura com desporto, 
passou o dia alternando entre contactos de 
elevado nível com alguma fruição olímpi-
ca. Nomeadamente, ao assistir à conquis-
ta de uma medalha de ouro por parte do 
nadador norte-americano Michael Phelps 
e ao tomar parte em conversações à porta 
fechada com o seu homólogo Hu Jintao. 

rússiA nEgA tEr 
toMAdo o controlE 
dE gori

O Kremlin negou que as 
tropas russas tenham ocu-
pado a cidade de Gori, 
como tinha sido avançado 
pelo governo georgiano. En-
tretanto, a TSF falou com o 
primeiro português que pe-
diu ajuda para abandonar a 
capital Tbilissi.

hospitAl dE sEtúBAl 
coM MAis dE três 
Anos dE díVidAs
O Hospital de Setúbal tem 
mais de três anos de dívidas 
relativamente a medicamen-
tos. Segundo um relatório da 
indústria farmacêutica, cita-
do pelo Diário Económico, 
este é o hospital que demora 
mais a pagar este tipo de 
dívidas.



4 A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 13 de Agosto de 2008

Continuação da Página 1
Seis pessoas foram presas, três das quais 

por arrombamento. Três polícias foram 
feridos durante a operação – tendo uma 
agente sido atingida numa perna por uma 
bala. Um paramédico foi agredido com 
um “cocktail Molotov” atrás da cabeça. 
Um fotógrafo e um operador de câmara 
também foram feridos e pedras foram 
lançadas na direcção de carros de repor-
tagens. 

Numa caserna de bombeiros, situada na 
proximidade do parque Henri-Bourassa, 
três camiões foram danificados e sete au-
tomóveis pertencendo a soldados da paz 
foram queimados. Um outro automóvel 
foi incendiado e o fogo propagou-se a 
um edifício da avenida Roland. Comér-
cios da área sofreram grandes prejuízos e 
foram pilhados por vândalos. 
“Porquê cometer tais gestos? — “Estas 

pessoas não têm nada de melhor a fazer”, 
lamentou-se Paolo Nardi, proprietário de 
uma pastelaria, que considera os prejuí-
zos sofridos em mais de 1000 $. 
De acordo com os corpos policiais, os 

motins são imputáveis a criminosos que 
aproveitaram a ocasião para se revoltar. 
As manifestações que precederam os 
eventos da noite desenrolaram-se de for-
ma calma, disse o chefe da SPVM, Yvan 
Delorme. 
Cerca de 50 e 100 amotinadores, esta-

vam presentes durante o auge da violên-
cia. O senhor Delorme assegurou que os 
polícias “fizeram face a uma acção de-
sorganizada”, mas confirma que alguns 
amotinadores vinham do exterior de 
Montreal-Norte.

Origem dos tumultos
Tudo começou sábado à noite, quando 

um polícia e uma colega abordaram um 
grupo de jovens que jogavam aos dados 
no estacionamento do parque Henri-Bou-
rassa. Interpelaram Danny Villanueva, 
22 anos, que recusou cooperar. De acor-
do com testemunhos, um membro do seu 
grupo saltou ao pescoço de um dos agen-
tes. Na confusão, este tirou a sua arma e 
disparou quatro tiros. O irmão de Danny, 
Fredy Villanueva, morreu. Dois dos seus 
amigos foram feridos. A notícia do drama 
espalhou-se com rapidez por “Montreal-
Nord”, uma freguesia notoriamente fre-
quentada por gangs de rua. 
O inquérito sobre a morte do jovem de 

18 anos, que deverá esclarecer o desa-

Montreal-Norte abrasado
gradável e triste acontecimento que se 
produziu, foi imediatamente confiado à 
Polícia Provincial (SQ). A investigação 
deverá, designadamente, determinar se 
algum dos jovens estava armado. 
Domingo vários residentes do sector 

foram para a rua manifestar o seu desa-
grado perante “a brutalidade policial”, 
levando cartazes e fotografias do jovem 
morto no dia anterior. embora de natu-
reza espontânea houve na manifestação, 
indivíduos que competem vingânça em 
nome da vítima de 18 anos.
Reacção política
O presidente da junta da freguesia, Mar-

cel Parent, afirma que é uma situação 
completamente inusitada e precária com 
a qual devia compor. De acordo com o 
Sr. Parent, a freguesia de Montreal Norte, 
que conta com alguns 85.000 habitantes, 

é normalmente um lugar calmo e nunca 
tinha assistido a qualquer acontecimento 
similar na sua freguesia. Em contraparti-
da, o presidente da junta reconhece que 
existe uma zona no sector onde proble-
mas ocorrem mais frequentemente. Se 
certos cidadãos desta área “quente”, onde 
decorreu o motim, comunicaram o seu 
aborrecimento em ser tomados para alvo 
pelas autoridades, o presidente da junta 
da freguesia contesta as alegações que os 
polícias da SPVM perfilaram de manei-
ra racial. Os acontecimentos de domingo 
representam, de acordo com ele, um re-
trocesso no estabelecimento de um diálo-
go entre as autoridades e as 20 comuni-
dades culturais que habitam a freguesia. 
Ainda que esforços foram realizados no 
passado para revalorizar o sentimento de 
pertença à freguesia, o presidente da jun-
ta admite que será necessário recomeçar 
o trabalho que tinha sido empreendido há 
cinco anos. Na madrugada de segunda-
feira, faleceu um segundo homem, que 
tinha sido hospitalizado por ferimentos 
causados pelos polícias no sábado.

Tuna D’oiro actuou
na Ribeira Grande

Actuou no dia 6, na Ribeira Grande, 
a “Tuna d’Oiro”, de Montreal, Ca-

nadá. O espectáculo que teve o apoio da 
Câmara Municipal da Ribeira Grande es-
tava marcado para as 21h30 junto ao Jar-
dim Paraíso. O grupo que se encontrava 
em digressão pelos Açores é constituído 

por 40 elementos, maioritariamente emi-
grantes dos Açores e de Portugal Conti-
nental, com idades entre os 20 e os 70 
anos. A “Tuna d’Oiro” é um dos grupos 
que tem contribuído, através da música e 
do teatro, para a preservação da cultura 
portuguesa no Canadá.

Novo espaço
angolano em Montreal
Cassandra Calado
jornal@avozdeportugal.com

A comunidade angolana está em festa. 
Foi reinaugurado no passado dia 26 

de Julho a sede da comunidade angolana, 
no 5552, Boul. St-Laurent, local 1, Mon-
treal.
A solenidade de abertura teve a presen-

ça dos dirigentes sociais da comunidade 
como o senhor António Sebastian e se-
nhora D. Rosa Pereira, de muitos sócios 
e amigos, bem como do representante 
da Embaixada de Angola no Canadá, 
o senhor Arcenio Emanuel. Durante o 
evento, os serviços consulares estiveram 
disponíveis para a comunidade angolana, 
a fim de evitar o deslocamento dos cida-
dãos a Otava.
A sede da Comunidade Angolana de 

Montreal está aberta às quartas e sextas-
feiras das 18 às 20h30 e aos sábados está 
destinado a convívios, que são anuncia-

dos no sítio web. A sede está acessível 
também pelo telefone: 514 291-9364.

www.cam-comunidadeangolanademontreal.blogspot.com

O senhor Arcenio Emanuel
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Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

BOCA DO INFERNO

comédia de investigação

O estatuto dos Açores foi 
votado no dia 11 de Junho 

de 2008, no intervalo de Portu-
gal-República Checa. É óbvio 
que Cavaco tinha de aprovei-
tar o defeso.(...) Daqui a pouco 
começam os JO e volta a ser 

complicado captar-lhes a atenção.
O leitor conhece, de certeza, o jornalismo de investiga-

ção. É possível que o conheça apenas de vista, porque 
actualmente ninguém o pratica. Mas o certo é que já ou-
viu falar dele. Pois bem, eu proponho encetar hoje um 
novo género na nossa comunicação social: a comédia de 
investigação. É mais útil do que o jornalismo de inves-
tigação porque, na maioria das vezes, Portugal é mais 
fácil de compreender por intermédio da comédia do que 
do jornalismo. É o que acontece, parece-me, no caso do 
estatuto político-administrativo dos Açores. 
A história parecia cómica desde o início: Cavaco in-

terrompia as suas férias (e, mais grave do que isso, as 
nossas) para falar ao País sobre um diploma esquisito. 
Tratava-se de uma espécie de partida, e Cavaco não é 
propriamente conhecido pelo seu sentido de humor. Era 
evidente que estávamos perante um caso que devia ser 
submetido à comédia de investigação. Eis aqui os factos 
(quase todos revestidos da maior comicidade) que pude 
apurar:
O estatuto político-administrativo dos Açores, que 

o Tribunal Constitucional chumbou por conter várias 

normas inconstitucionais, foi aprovado na Assembleia 
da República por unanimidade, com 202 votos a favor, 
nenhum contra e nenhuma abstenção. O resultado foi 
aplaudido de pé por toda a câmara. Depois de terem 
aprovado um diploma que desrespeitava de várias ma-
neiras a lei fundamental do País em que legislam, duas 
centenas de deputados levantaram-se e bateram palmas. 
Mota Amaral, do PSD, declarou tratar-se de «um diplo-
ma inovador que bem merece e recebe o nosso aplau-
so». 
Era verdade, na medida em que todos os diplomas que 

violam a Constituição acabam por ser inovadores. Os 
que seguem todos os preceitos legais não deixam de ser 
um tanto enfadonhos. Augusto Santos Silva, do PS, pro-
pôs: «Que esta unanimidade se possa estender a outras 
aplicações que a revisão constitucional de 2004 nos exi-
ge.» Infelizmente, a revisão constitucional de 2004 não 
exige que a transgridam, e por isso o Tribunal Consti-
tucional, de forma algo reaccionária, mandou o estatuto 
para trás. Mas era, realmente, um projecto bonito. 
António Filipe, do PCP, afirmou que a assembleia ti-

nha aprovado «um estatuto político-administrativo que 
honra a democracia portuguesa», o que significa que o 
diploma conseguia a proeza, sem dúvida difícil, de si-
multaneamente faltar ao respeito à Constituição e hon-
rar a democracia. 
Para Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, «o concei-

to de autonomia dinâmica cola muito bem à pele deste 
estatuto, porque não segue outros caminhos que even-

tualmente poderiam ter conotações equívocas». Mais 
uma vez, é bem observado. Outros estatutos podiam ter 
conotações equívocas; este é inequivocamente trans-
gressor da lei fundamental do País, o que só fica bem 
ao estatuto. 
Como explicar tudo isto? Talvez com a ajuda deste ou-

tro facto: o estatuto político-administrativo dos Açores 
foi votado no dia 11 de Junho de 2008, no intervalo do 
Portugal-República Checa. Parece evidente que a ova-
ção de pé que o estatuto mereceu no final da votação 
não era, de facto, uma ovação de pé. 
Os deputados levantaram-se para irem assistir à segun-

da parte. E bateram palmas como quem diz: «Pronto, 
isto já está. Agora vamos ver a bola, que aquilo está 
empatado 1 a 1 e a gente precisa dos três pontos para 
passar à fase de grupos.» 
É óbvio, por isso, que Cavaco tinha de aproveitar o 

defeso para explicar aos senhores deputados os peque-
ninos problemas de que enfermava o diploma que eles 
tinham aprovado por unanimidade. 
Daqui a pouco começam os Jogos Olímpicos e volta a 

ser complicado captar-lhes a atenção.  
Nota: Esta investigação consistiu, na verdade, na audi-

ção de uma reportagem antiga. Investigar a sério cansa 
muito. 
Por isso, limitei-me a procurar na Internet o trabalho 

que a jornalista Susana Barros, da Antena 1, fez no dia 
da votação do estatuto político-administrativo dos Aço-
res.

luís Melo cabeça de cartaz da Desjardins
É pena que não o ouça falar, porque reconheceria, com certeza, a sua 

voz inconfundível de locutor de rádio. Contudo, desta vez, não 
escolhemos o Luís Melo para usar o microfone, mas para ser cabeça de 
cartaz da nova campanha publicitária da Desjardins. 

Luís Melo é um homem fiel. Fiel aos seus ouvintes que são, por sua vez, 
fiéis à comunidade, fiel aos seus princípios e fiel a Desjardins porque, tal 
como ele, a Desjardins é fiel aos valores que sempre a caracterizaram: é 
uma instituição financeira muito próxima das pessoas.

Estar perto das pessoas, é ser-lhes acessível. Graças ao aumento de 
sucursais e caixas automáticas ATM no Quebeque, graças à disponibi-
lidade dos seus conselheiros, que operam mesmo em horário nocturno, 
a Desjardins está em toda a parte. Estar perto das pessoas é abrir-se, 
abrir-se aos outros. Desjardins está presente em muitas comunidades de 
diversificadas origens, a quem abre as suas portas, contribuindo para o 
desenvolvimento económico, social e cultural de cada uma delas. Estar 
perto das pessoas é também partilhar e a Desjardins é a única instituição 
financeira a partilhar os seus excedentes. Se o reembolso colectivo da 
caixa contribui para o desenvolvimento da comunidade, o reembolso in-
dividual sobre os produtos representa um benefício que reduz os encar-
gos financeiros dos seus membros. Por último, estar perto das pessoas 
é saber ouvi-las e o direito de voto que lhes é conferido permite a cada 
associado participar activamente nas grandes orientações da sua caixa. É 
neste contexto, que o Mouvement Desjardins, com os seus 5,8 milhões 
de membros e um activo de cerca de 150 biliões de dólares, é o maior 
grupo financeiro cooperativo no Canadá, um grupo para quem o factor 
humano se torna de dia para dia mais relevante. 

Nas próximas semanas, Luís Melo estará em destaque nos anúncios 
da imprensa e nos grandes painéis publicitários colocados ao longo das 
estradas. Os ouvintes de Luís Melo  poderão, assim e doravante, associar 
a sua cara ao seu nome.
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Revitalização do sector acadie - 
chabanel: os trabalhos começam

a festa das crianças 
oferece uma centena 

de actividades
A Festa das crianças de Montreal celebrará os seus 10 

anos, apresentando mais de uma centena de activida-
des e espectáculos. Esta tradicional festa terá lugar no par-
que Jean-Drapeau, a 15,16 e 17 de Agosto. O porta-voz 
do acontecimento é o actor François-Etienne Paré. O ano 
passado, o evento atraiu mais de 266.000 pessoas.

automóveis de polícia espoliados: 
mais de 400.000$ para substituí-los

o Quebeque acolheu 
45 mil imigrantes 

em 2007
A província quebequense 

acolheu 45.221 imigrantes 
em 2007, um número clara-
mente inferior ao objectivo de 
48.000 admissões fixado pelo 
governo Charest. Foi o que re-
velaram os dados mais recen-
tes do relatório de gestão do 
Ministério da Imigração e das 
Comunidades Culturais, depo-
sitado mais cedo, este Verão, na Assembleia Nacional. 
O Ministério esperava receber entre 45.500 e 48.000 
imigrantes o ano passado, mas mesmo o nível mais bai-
xo desejado não foi atingido. Mesmo assim, o resultado 
de 2007 testemunha um crescimento de 14,2% do nú-
mero de candidatos recebidos desde 2003 no Quebeque, 
quando 39.583 requerentes tinham sido admitidos. Em 
2007, o maior número de candidatos recebidos (3612), 
ou seja 8% de imigrantes recebidos pelo Quebeque, 
provinha do Marrocos. A França ocupava a segunda fila 
(3467), seguida da Argélia (3414).

A Cidade de Montreal vai atribuir quase meio milhão 
de dólares para substituir 15 automóveis de polícia 

destruídos por vandalismo na Primavera, a maior parte 
deles durante os tumultos que acompanharam o últi-
mo jogo das eliminatórias que opôs os Canadiens aos 
Bruins de Bóston. 
O Conselho executivo de Montreal aceitou entregar 

420.355$ ao serviço de polícia, para que substitua os 
automóveis. Perto da metade deste orçamento será con-
sagrado à simples compra de computadores, GPS, rádios 
e outros equipamentos de comunicação que equipam os 
automóveis das patrulhas. 

No âmbito das prioridades da Cidade 
de Montreal 2008-2010 e o plano 

Montreal 2025, o presidente da Câmara 
Municipal, Gérald Tremblay, anunciou 
um investimento de 17 milhões de dó-
lares, para revitalizar o sector Acadie-
Chabanel e para poder acolher digna-
mente o comboio do Leste em 2010. 
A rua Chabanel será renovada com um 
novo desenho e numa preocupação de 
desenvolvimento duradoura. Gérald 
Tremblay considera que a renovação 
da rua Chabanel permitirá dinamizar o 
sector, duramente penalizado pelas di-
ficuldades da indústria têxtil. 
Projectos de investimentos privados 

existem, previstos neste mesmo sector, 

na ordem de 250 milhões de dólares. 
Além disso, o presidente da Câmara 
Municipal, anunciou que 2,3 milhões 
de dólares serão investidos para pro-
longar a rua Jean-Pratt, entre as ruas 
Chabanel e Beauharnois. 
Estes trabalhos começaram há alguns 

dias e durarão entre seis e oito sema-
nas. Quanto aos trabalhos na rua Cha-
banel, terão lugar entre este Outono 
e 2010. O presidente da Câmara Mu-
nicipal assegurou que estes trabalhos 
serão bem coordenados, para que os 
comerciantes e residentes não vivem 
os mesmos inconvenientes que vive-
ram (e vivem ainda…) os residentes 
do Boulevard Saint-Laurent.
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carta dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adver-
sidade. Amor: Os ciúmes não o levam a lado algum, tenha 
confiança na pessoa que tem a seu lado. Viva o presente 
com confiança!
saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces.

dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério.
número da sorte: 31 números da semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.

carta dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Nego-
ciação Difícil. Amor: Poderá reconciliar-se com uma pessoa 
com quem já não fala há alguns anos. Aprenda a escrever 
novas páginas no livro da sua vida! saúde: Sistema nervoso 

alterado. dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade, se souber argu-
mentar. número da sorte: 29
números da semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.

carta dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. Amor: 
Não deixe que a rotina perturbe a sua relação afectiva. Tenha 
a ousadia de sonhar! saúde: Cuidado com o consumo ex-
cessivo de doces. dinheiro: Não gaste mais do que aquilo 

que realmente pode. número da sorte: 30
números da semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.

carta dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pesso-
al. Amor: Os defeitos também fazem parte da nossa perso-
nalidade, não espere encontrar alguém perfeito. Descubra a 
imensa força e coragem que traz dentro de si! saúde: Poderá 

sofrer algumas dores de cabeça. dinheiro: Nada o preocupará. 
número da sorte: 72 números da semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36.

carta dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem  Ines-
perada. Amor: Não sinta saudades daquilo que não viveu. 
Pense nos momentos lindos que teve na sua infância. Que 
o futuro lhe seja risonho! saúde: Poderá sofrer de uma que-

bra de tensão, tenha cuidado! dinheiro: A impulsividade poderá causar 
alguns estragos na sua conta bancária.
número da sorte: 56 números da semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.

carta dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, 
Novidades. Amor: As brincadeiras serão uma constante na 
sua relação afectiva. Exercitar a arte de ser feliz é muito di-

vertido! saúde: Não deixe que a irresponsabilidade afecte a sua saúde, 
e procure com maior regularidade o médico. dinheiro: Cuidado com os 
gastos inesperados. número da sorte: 75
números da semana: 18, 19, 17, 19, 26, 38.

carta dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Deixe de lado o orgulho e dê o braço a torcer. Seja 
honesto consigo próprio, não tenha receio de reconhecer os 
seus erros e traçar novas rotas de vida.

saúde: Possíveis dores musculares, sem motivo aparente.
dinheiro: Se gastar em demasia, poderá não ter dinheiro para pagar as 
contas que tem certas. 
número da sorte: 39
números da semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48.

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

e emocional. 
dinheiro: Tenha presente a situação de crise em que se vive. 
número da sorte: 1
números da semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43.

carta dominante: A Estrela, que significa Protecção, Luz. 
Amor: Dê mais atenção aos seus familiares mais próximos. 
Reúna a sua família com o propósito de falarem sobre os 
problemas que vos preocupam. 

saúde: Tudo correrá dentro dos parâmetros normais. 
dinheiro: Nada de preocupante acontecerá.
número da sorte: 17
números da semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.

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

saúde: Não deixe que o stress e a tensão o conduzam a desequilíbrios.
dinheiro: Não aposte em investimentos de risco.
número da sorte: 18
números da semana: 8, 19, 22, 26, 31, 39. 

carta dominante: A Imperatriz, que significa Realização. 
Amor: O amor espera por si. Saiba estar à sua altura. Que 
o amor esteja sempre no seu coração! saúde: Tendência 
para dores de barriga. 
dinheiro: Efectuará bons negócios.

número da sorte: 3
números da semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.

carta dominante: Sol, que significa Protecção e Germina-
ção. 
Amor: O amor e o carinho reinarão na sua relação afectiva. 
Que tudo o que é belo seja atraído para junto de si!

saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos.
dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
número da sorte: 19
números da semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.

cArnEiro (21 de Março - 19 de Abril)

touro (20 de Abril - 20 de Maio)

gÉMEos (21 de Maio - 20 de junho)

cArAnguEjo (21 junho - 22 de julho)

lEão (23 de julho - 22 de Agosto)

VirgEM (23 de Agosto - 22 de setembro)

Escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

sAgitÁrio (22 de novembro - 21 de dezembro)

cApricÓrnio (22 dezembro - 20 de janeiro)

AQuÁrio (21 de janeiro - 18 de fevereiro)

pEixEs (19 de fevereiro - 20 de Março)

BAlAnçA (23 de setembro - 22 de outubro)

Joel Neto
jornal@avozdeportugal.com

MUITO BONS SOMOS NóS

a hora da vingança

O debate entre Spike Lee a Clint 
Eastwood, que começou nas pá-

ginas do britânico “The Guardian” e 
se estendeu entretanto aos jornais de 
todo o mundo, juntando fileiras de 
combatentes de um lado e do outro 

da barricada, teria alguma graça se não resultasse, antes 
de qualquer outra coisa, de uma manobra de marketing 
espertalhão por parte de um adesionista sem qualquer 
autoridade moral para discutir o racismo. Não tenhamos 
dúvidas: o racismo existe. Existe na América, existe no 
resto do mundo – e, embora exista contra os asiáticos, os 
hispânicos e mesmo os brancos, existe contra os negros 
a um ponto que provavelmente não existe contra mais 
nenhum dos grandes grupos étnicos da humanidade. 
Merece ser discutido – tem de ser discutido. Deixar que 
seja Spike Lee a encabeçar o processo é outra coisa.
Já nem vou falar da sua paixão por Malcolm X, um 

ladrão e traficante de droga mais tarde convertido em 
fundamentalista islâmico – nem daquilo em que, com 
o biópico homónimo, Spike pretendeu transformá-lo, 
aproveitando a muito útil circunstância de terem sido 
os imbecis do Ku Klux Klan a assassiná-lo. Muito sim-
plesmente: quem tratou a comunidade ítalo-americana 
como Spike Lee o fez em “Verão Escaldante”, reduzin-
do-a a um bando de energúmenos protomafiosos an-
siosos por sangue e brutalidade, tem necessariamente 
de lavar a boca antes de entrar em qualquer discussão 
sobre o racismo. E não me venham com o facto de Lee 
ser um pobre negro nascido na Georgia, um dos estados 
da Confederação: ele é na verdade um negro de classe 
média criado em Nova Iorque, a verdadeira capital do 
mundo livre – e, se por alguma razão abraçou a defesa 
das populações negras como causa, não foi seguramente 
em resposta a uma opressão sofrida por si próprio.
Hollywood precisa de facto de debate intelectual. 

Acontece que isto não é debate intelectual. Ao acusar 
Eastwood de racista por não ter colocado um actor ne-
gro entre os heróis da batalha de Iwo Jima, Spike Lee 
pretendeu muito mais do que criticar “As Bandeiras dos 
Nossos Pais” ou “Cartas de Iwo Jima”, o díptico de-
dicado por Clint ao conflito nipo-americano: pretendeu 
principalmente chamar a atenção sobre si próprio e o 
seu novo “Miracle os St Anna”, com que quer home-
nagear uma das unidade negras do exército americano 
durante a II Guerra Mundial. Só esse oportunismo bas-

taria para desacreditá-lo. Mas há mais. Clint Eastwood, 
o grande classicista do cinema americano contemporâ-
neo, já filmou várias vezes os negros (veja-se “Crime 
Real”, centrado na luta de um jornalista branco contra a 
condenação de um negro inocente, ou ainda antes disso 
“Bird”, sobre a vida de Charlie Parker, que nenhum ne-
gro se lembrou de filmar) e encontra-se neste momento, 
inclusive, a trabalhar na biografia de um dos maiores 
heróis negros da história: Nelson Mandela (“The Hu-
man Factor”, com Morgan Freeman, cuja estreia está 
prevista para o final de 2009).
Se tivesse havido um só negro entre os soldados que 

cravaram a bandeira americana nos solos áridos de Iwo 
Jima, teria seguramente aparecido nos filmes, como 
de resto apareceu o índio que se encontrava entre eles. 
Simplesmente, Clint Eatwood não faz cinema com uma 
agenda. É um libertário, provavelmente o grande liber-
tário da moderna indústria cinematográfica – e cada um 
dos seus filmes reflecte de alguma maneira aquele que 
é o seu principal lema: “Cada um que meta o nariz na 
sua vida e deixe os outros em paz”. Só isso é muitíssimo 
mais do que alguma vez poderá reclamar Spike Lee. No 
essencial, Eastwood vai ao Larry King porque é um ex-
traordinário cineasta – e, por acaso, até filma minorias. 
Spike vai à Oprah Winfrey porque defende os pretinhos 
– e, por acaso,  até nem é completamente tosco a enqua-
drar um plano.
Tudo isto seria de somenos se não estivesse Bara-

ck Obama a escassos meses de chegar à Casa Branca. 
Consiga ele efectivamente a eleição e este será um dos 
primeiros problemas com que terá de lidar: todo um 
exército de negros educados ansiosos por abolir a actual 
ordem e instalar outra pelo menos tão injusta como esta, 
de forma a compensar os desequilíbrios do passado. O 
problema das militâncias, já se sabe, é que na primeira 
oportunidade descambam em fundamentalismos. Feliz-
mente, continua a existir Clint Eastwood para lembrar o 
novo presidente, qualquer que ele seja, do lema que fez 
da América um expoente da democracia, da liberdade e 
da igualdade de oportunidades: “Cada um que meta o 
nariz na sua vida e deixe os outros em paz” – e o resto 
é questão de pagar os impostos devidos ao Estado e ao 
bem comum.
«Consiga Obama a eleição e este será um dos pri-

meiros problemas com que terá de lidar: todo um 
exército de negros educados ansiosos por abolir a ac-
tual ordem e instalar outra pelo menos tão injusta 
como esta, de forma a compensar os desequilíbrios 
do passado».
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Coordenado por Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com

Saúde oral na velhice

Uma boa hi-
giene oral e 

alguns cuidados 
básicos, podem 
garantir-lhe dentes 
e gengivas saudá-
veis por uma vida 
inteira.  

Como posso manter uma boa saúde 
oral na terceira idade? 
Independentemente da idade que tem, 

se fizer uma boa higiene oral, escovan-
do os dentes pelo menos duas vezes por 
dia com uma pasta dentífrica fluoretada, 
usando o fio dentário ou outro meio de 
remoção da placa bacteriana interdentá-
ria diariamente, os dentes podem e de-
vem durar toda a vida. 

As visitas regulares ao profissional de 
saúde oral também são muito importan-
tes, pois permitem o diagnóstico precoce 
de qualquer problema que surja.
Por vezes, devido a perda de peças den-

tárias, muitos indivíduos utilizam próte-
ses dentárias. Nesses casos, são essenciais 
cuidados de limpeza da(s) prótese(s). 
Estas devem ser escovadas diariamente 
com uma escova própria para o efeito. 
Também existem soluções no mercado 
próprias para a limpeza das próteses.
Que cuidados de saúde oral devo ter 

em conta enquanto idoso?
Mesmo que escove e use o fio dentário 

(ou escovilhões) regularmente, o idoso 
poderá deparar-se com alguns problemas 
de saúde oral. 
No caso de usar próteses dentárias deve 

prestar especial atenção ao desgaste das 
mesmas e ao seu ajuste na boca.
Alguns medicamentos podem induzir 

alterações da quantidade e qualidade da 
saliva e provocar alterações no estado 
de saúde oral. Assim, caso sinta ardor ou 
secura da boca, deve contactar imediata-
mente o profissional de saúde.
Felizmente, os profissionais de saúde 

podem ajudá-lo a ultrapassar estes pro-
blemas com grande sucesso. Tome nota 
de algumas situações:
Cáries radiculares: quando existe reces-

são gengival, as raízes dos dentes podem 
ficar expostas, ficando 
mais susceptíveis à cárie 
dentária. Como os idosos 
apresentam uma maior 
predisposição para re-
cessões gengivais, para 
manter uma boa higiene 
oral é fundamental usar 
uma pasta dentífrica flu-
oretada.
A boca seca é um pro-

blema comum nos ido-
sos e pode ser causado 
por medicação ou por 
certas doenças. O seu 
profissional de saúde 
pode dar-lhe indicações 
para restabelecer a hu-
midificação da sua boca, 
assim como recomendar 
tratamentos ou medi-
camentos que ajudem a 
prevenir os problemas 
associados à boca seca.

A diabetes, as doenças cardíacas ou 
o cancro, entre outras doenças, podem 
afectar a sua saúde oral. Certifique-se de 
que o profissional de saúde oral está a par 
dos seus problemas de saúde, de modo 
a que possa perceber toda a situação e 
ajudá-lo a ter cuidados específicos com 
a saúde oral.
As próteses removíveis podem ser muito 

úteis aos idosos, mas requerem cuidados 
especiais, quer na sua utilização, quer na 
sua higienização. Siga cuidadosamente 
as instruções dadas pelo seu profissional 
de saúde oral e avise-o se surgirem pro-
blemas.

Bebés com pulseiras electrónicas
A partir de 2009 todos os bebés nas-

cidos nas maternidades e hospitais 
vão passar a usar pulsei-
ras electrónicas. 
Os estabelecimentos 

vão também ter sistemas 
de vigilância com grava-
ção de imagem de alta 
definição para evitar o 
rapto de recém-nascidos.
A pulseira, pequena, 

leve e sem fios, é coloca-
da logo que o bebé nasce, 
ainda na sala de partos, e 
permite detectar de forma 
automática durante 24 
horas todos os movimen-
tos do recém-nascido.
Se o bebé se aproximar de uma zona 

não autorizada ou for danificada, o siste-
ma produz um alarme e bloqueia de for-

ma automática a porta de 
saída do estabelecimento.
Este sistema já é usado 

desde 2006 nos Hospitais 
de São João, no Porto, e 
de São Teotónio, em Vi-
seu.
A medida tomada pelo 

Ministério da Saúde, tute-
lado por Ana Jorge, surge 
depois de dois bebés terem 
sido raptados do Hospital 
de Penafiel. Ambos foram 
levados por pessoas estra-
nhas ao estabelecimento e 
que saíram das instalações 

sem serem identificadas.

PEDIDOS DE vERBAS PARA PROGRAMAS

Quatro mil milhões contra a Sida
O Fundo Mundial de Luta Contra a 

Sida, Tuberculose e Malária anun-
ciou esta terça-feira que recebeu pedidos 
de ajuda de 97 países num valor recorde 
de cerca de 4 mil milhões de euros, três 
vezes mais da verba solicitada em anos 
anteriores.

Para os responsáveis do Fundo, o valor 
pedido demonstra que mais países se es-
tão a preparar para expandir os seus pro-
gramas contra o HIV e outras doenças. 
“Isso quer dizer que podemos começar a 

levar a outro nível o tratamento, preven-
ção e o cuidado dos pacientes com quem 
trabalhamos”, frisou Michel Kazatchki-
ne, director do Fundo.
Os países africanos foram os que pedi-

ram mais ajuda, num valor que ronda os 
2.700 milhões de euros, cerca de 65 por 
cento do valor total. A verba recebida é 
usada no tratamento de várias doenças, 
mas os programas contra o HIV/Sida ab-
sorvem metade.
ONU QUER FIM DE RESTRIÇÕES 
DE VIAGENS
Entretanto, o secretário-geral da ONU, 

Ban Ki-Monn, pediu aos governos que 
mantêm proibições de viagens aos infec-
tados com o vírus HIV que levantem es-
sas interdições.
“A liberdade de viajar está protegida 

por todas as constituições do mundo”, 
afirmou Ban KI-Moon durante uma visi-
ta ao espaço “Aldeia Global”, inserido na 
conferência internacional sobre Sida que 
decorre no México.

estado pagou dentista a 53 mil 
crianças e jovens em 2007
Perto de 53 mil crianças e jovens tive-

ram acesso a consultas de medicina 
dentária pagas pelo Ser-
viço Nacional de Saúde 
durante o ano passado, o 
que representa mais qua-
tro mil pessoas abrangi-
das do que em 2006, se-
gundo dados oficiais. 
De acordo com um ba-

lanço da Direcção-Geral 
da Saúde, o Programa 
Nacional de Saúde Oral 
atingiu em 2007 o núme-
ro máximo de crianças e 
jovens entre os 03 e os 
16 anos abrangidas pelas 
consultas, através da con-
tratualização de médicos 
privados. 
O Programa de Saúde 

Oral prevê uma primei-
ra etapa de educação de 
higiene oral nas escolas 
e prevenção de doenças orais. A fase do 
tratamento destina-se a ajudar crianças 
que, embora participando no programa 

escolar, apresentam cáries dentárias. 
No total, cinco milhões de euros servi-

ram para financiar o programa de saúde 
oral em 2007 em todas as administrações 
regionais de saúde. 
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apple lança
iphone Nano no Natal
Na sequência do sucesso alcançado 

pelo iPhone, a Apple deverá lan-
çar, este Natal, uma versão nano deste 
dispositivo, com menos funcionalida-
des e mais barato.

O próximo passo da Apple é criar uma 
versão «nano», o que significa um mode-
lo de iPhone com capacidades mais redu-

zidas e acessível a mais bolsas, adianta o 
Daily Mail.
O jornal assegura, na sua página web, 

que o iPhone Nano estará disponível no 
próximo Natal e que será a O2, empresa 
britânica de telecomunicações, a comer-
cializá-lo.
O iPhone Nano destina-se a clientes de 

tarifários pré-pagos e terá um design dife-
rente do actual. De um lado terá a roda dos 
iPods e, do outro, o ecrã táctil.
O iPhone continua a ser o produto estrela 

deste verão, refere o Daily Mail.
De acordo com a Apple, no primeiro fim-

de-semana de lançamento da versão 3G, a 
Apple vendeu um milhão de dispositivos 
e este é apenas o início se tivermos em 

conta as últimas notícias que indicam que 
a companhia está disposta a fazer com que 
o iPhone seja tão popular como os seus 
leitor de música digitais, os iPods.

CIBERCRIME

falha no DNS é
mais grave do que o previsto

BREvES

Um falha recentemente encontrada 
no sistema de domínios da Inter-

net (DNS), que permite aos cibercri-
minosos redireccionar os internautas 
para sítios falsos, é pior do que o ini-
cialmente previsto.
Dan Kaminsky, o responsável pela des-

coberta, explicou que com esta falha nos 
DNS, os hackers podem ludibriar os sis-
temas, levando os cibernautas a entrarem 
em sítios falsos, mesmo que introduzam 
o endereço correcto, originando o roubo 
de dados pessoais dos utilizadores, de 
acordo com a BBC News.O DNS trans-

forma o endereço dos sites em sequências 
numéricas, através das quais os computa-
dores direccionam o tráfego da Internet.
Inicialmente, Dan Kaminsky afirmou 

que as pessoas se deveriam preocupar, 
«mas não entrar em pânico».
No entanto, foram descobertas outras 15 

formas através das quais os ciber crimi-
nosos podem explorar a falha para ataca-
rem serviços FTP, servidores de correio 
electrónico, filtros de spam e os serviços 
Telnet e Secure Socket Layer (SSL), es-
tes dois úleimos destinados a tornar a In-
ternet mais segura.

MIDORI

Microsoft está a criar 
um novo sistema
operativo
A Microsoft lançou um projecto de investigação 

para criar um novo software, que deverá substi-
tuir o Windows, e recuperar o atraso da empresa na 
virtualização do trabalho levado a cabo por toda a 
indústria informática.
Chamado Midori, o novo sistema operativo será radi-

calmente diferente dos programas mais antigos da Mi-
crosoft, revelou a BBC News.

Este centra-se na Internet e faz desaparecer as depen-
dências que ligam o Windows a um único computador.
Desta forma, o Midori deverá permitir aceder ao sis-

tema operativo, através da Internet, a partir de diversas 
máquinas.
Daí o facto de o novo sistema ser visto como a resposta 

da Microsoft aos rivais da «virtualização», como uma 
forma de resolver muitos dos problemas da computação 
moderna, cada vez mais móvel.
O novo sistema é visto como a resposta da Microsoft 

aos rivais da «virtualização», como uma forma de resol-
ver muitos dos problemas da computação moderna.
Questionada pela BBC News sobre o Midori, a Micro-

soft emitiu uma declaração afirmando que o «Midori é 
um dos muitos projectos em curso na Microsoft. Ainda 
é demasiado cedo para sobre ele».

SERvIçO PIONEIRO

pagamentos por multibanco 
sem piN chegam em 2009
Portugal vai ser o primeiro país da Europa a 

adoptar a tecnologia Contactless, que permite 
efectuar pagamentos de baixo custo, através de 
multibanco, sem introduzir o código PIN.

A tecnologia, que está a ser testada pela Sociedade In-
terbancária de Serviços (SIBS), estará disponível para 
implementação generalizada pelos emissores e acqui-
rers nacionais a partir de 2009. 
O serviço será disponibilizado a todos os emissores e 

acquirers, em simultâneo, e com as mesmas regras de 
funcionamento.
Comodidade, rapidez e redução de custos são apon-

tadas, pela SIBS, como sendo as principais vantagens 
deste tipo de pagamentos para os utilizadores, comer-
ciantes e banca. 

intEl inVEstE EM noVo 
procEssAdor grÁfico
A Intel começou a divulgar 
alguns pormenores sobre 
um dos seus mais recentes 
projectos, um processador 
gráfico que poderá surgir no 
mercado já no próximo ano 
ou em 2010

BAndA lArgA AtrAi 
cAdA VEZ MAis 
utiliZAdorEs
Portugal é líder na banda larga 
móvel. Esta é a principal con-
clusão de um estudo elaborado 
pela Ericsson ConsumerLab, 
entre 15 de Fevereiro e 3 de 
Março, através de 1500 entre-
vistas, sobre o comportamento 
dos consumidores portugueses 
em produtos e serviços de te-
lecomunicações. O estudo re-
fere que a banda larga móvel, 
que registou um crescimento, 
significativo, desde 2007, des-
pertou maior adesão nos seg-
mentos mais jovens, em parti-
cular nos estudantes, que têm 
computador fixo e portátil. Se-
gundo o mesmo estudo, entre 
2005 e 2008, a população que 
possui computadores portáteis 
aumentou de oito por cento 
para 34 por cento, o que repre-
senta dois terços da população 
portuguesa, sendo o aumento 
mais significativo na faixa entre 
os 15 e os 24 anos.Cerca de 
metade dos lares portugueses 
já possuem ligação à Internet e 
o mercado continua a evoluir.

tMn lAnçA 
noVo sErViço dE 
MEnsAgEns AniMAdAs
As ZMS, denominação do 
serviço, permitem aos utili-
zadores continuar a escre-
ver as suas mensagens ha-
bituais no telemóvel e vê-las 
serem convertidas em lin-
guagem Zlango. De acordo 
com comunicado da TMN, 
«são mais de 200 os ícones 
(emoticons) que permitem 
transformar uma mensagem 
de texto banal numa original 
forma de comunicar com os 
amigos».O utilizador pode, 
ainda, seleccionar directa-
mente as imagens entre um 
conjunto de nove categorias 
de ícones e enviar também 
uma mensagem desenha-
da. Em simultâneo com o 
lançamento do serviço para 
telemóvel, a TMN, em cola-
boração com o SAPO, de-
senvolveu ainda a incorpo-
ração do Zlango no SAPO 
Messenger, disponibilizando 
os emoticons tembém nes-
te serviço. O Zlango é uma 
aplicação Java que vai estar, 
numa primeira fase, disponí-
vel em cerca de 100 modelos 
de telemóvel da Nokia, Sony 
Ericsson, Samsung e Moto-
rola. O número de modelos 
compatíveis com o serviço 
será progressivamente alar-
gado. 

Dell lança novo
leitor de música digital 
De acordo com fontes oficiais da Dell, 

citadas pelo Wall Street Journal, 
a empresa tem vindo a testar, há vários 
meses, um novo dispositivo concorrente 
do iPod. O sítios noticio-
so refere que a empresa 
pretende, além de lançar o 
leitor de música, criar um 
serviço para download de 
músicas.
Os detalhes sobre o dis-

positivo são escassos, mas 
sabe-se que vai ter um pe-

queno ecrã de navegação e botões base 
para percorrer as listas de navegação.
A tecnologia Wi-Fi será outra das carac-

terísticas do leitor, usada para estabele-
cer a conexão a um serviço de 
subscrição on-line que a Dell 
prevê iniciar ainda este ano. 
Esta será a segunda tentativa 
da Dell para tentar entrar nes-
te segmento de mercado, após 
ter introduzido, em 2003, uma 
linha de leitores de música, 
que não obteve sucesso.

portuguEsEs coMprArAM 
228,3 Mil portÁtEis
EntrE ABril E junho
Pelas contas da IDC foram 
vendidos 228,3 mil computa-
dores portáteis em Portugal 
no segundo trimestre deste 
ano, cerca de 50 mil a menos 
do que os contabilizados pela 
Gartner no mesmo período.
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o simbolismo da Senhora de fátima
Manuel Sequeira Rodrigues
jornal@avozdeportugal.com

Todos os países 
têm símbolos 

que os caracteri-
zam. Associamos, 
por exemplo, a 
França à Torre 
Eiffel, a Itália ao 

Coliseu de Roma, o Egipto às Pirâmi-
des de Gizé, a Espanha às touradas, o 
Brasil ao futebol, a América do Norte a 
Nova Iorque, o Canadá à protecção da 
natureza, a China à Grande Muralha.
E Portugal? A Torre de Belém cumpre 

com orgulho essa função de símbolo 
do país, o Galo de Barcelos continua a 
ter os seus admiradores, sobretudo no 
Norte, e o fado mantém em Lisboa – e 
um pouco por toda a parte - o lugar de 

canção nacional. Mas o ano de 1917, 
com as aparições aos três pastorinhos 
numa pequena localidade do distrito de 
Leiria, criou um novo símbolo lusitano, 
com uma universalidade difícil de igua-
lar: a Senhora de Fátima.
Laval des Rapides, situado na margem 

norte da Rivière-des-Prairies, foi o local 
escolhido por Aníbal e Emília Rodrigues 
para viverem no Quebéc.
Em 2005, regressava eu de uma viagem 

de cinco semanas pelo mundo, quando 
resolvi num fim de tarde, bater à porta 
deste casal com quem mantenho anos de 
amizade. Estava a precisar de dois de-
dos de conversa, o que veio a acontecer. 
Convidado para jantar (a hospitalidade 
portuguesa não é ficção…), saboreei a 
deliciosa comida da Emília e o excelen-
te vinho do Aníbal. Orgulhoso do seu 
«néctar», Aníbal foi-me explicando que 
aquele vinho com boa cor, de «uva lim-

pa e bem madura», como fez questão de 
frisar, tinha estagiado em barricas até ser 
engarrafado. Este vinho português, fei-
to no Canadá, com uvas importadas da 
Califórnia, bem poderia ser crismado de 
«Casa de Lafões no Quebéc»!
Para nós, emigrantes, os serões com 

amigos são sempre agradáveis momentos 
em que se fala um pouco de tudo: da vida 
que enfrentamos longe do país, da sauda-
de da família distante que ficou na terra, 
e, inevitavelmente, da política e da situa-
ção económica em Portugal. Mas discu-
tem-se também estratégias de afirmação 
da comunidade no país de acolhimento. 
Aníbal, com alguma preocupação, in-

formou-me então do desaparecimento 
da coroa dourada da imagem de Nossa 

Senhora de Fátima, roubada muito pro-
vavelmente por alguém que pensara que 
fosse de ouro, e não havia possibilidade 
de adquirir no Quebeque outra igual. A 
imagem religiosa funciona como uma li-
gação de afecto e de crença da população 
católica do Quebeque a Fátima. Sabemos 
todos como os nossos emigrantes, de vi-
sita a Potugal, gostam de ir ao Santuário 
de Fátima cumprir promessas, pedir aju-
da à Virgem, ou, simplesmente, admirar 
toda aquele ambiente que faz de Fátima 
o «altar do mundo». Era, pois, importan-
te dotar a imagem da Senhora de Fátima 
com uma nova coroa. Prometi que iria 
trazer uma nova coroa na primeira via-
gem que fizesse a Portugal e cumpri a 
«minha promessa» ainda nesse ano. 
Fui depois com Aníbal Rodrigues ofe-

recê-la à Directora Johanne Duchesne, 
da Administração do Cemitério Notre-
Dame-Des-Neiges, que me convidou a 

visitar o terreno reservado à comunida-
de portuguesa. O cemitério é um jardim 
imponente, com uma área muito superior 
ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, e um 
verdadeiro museu de arte ao ar livre.
Num espaço bem situado, estava colo-

cada a imagem da Senhora de Fátima, 

mas com as cores já esmaecidas, conse-
quência da inclemência do clima cana-
diano. Procurei motivar a Directora Jo-
hanne para dignificar aquele lugar com 
uma obra de escultura que protegesse a 
imagem, impedindo a sua degradação, e 
que se enquadrasse na paisagem envol-
vente. Afinal a Senhora de Fátima era um 
símbolo de afirmação cultural e religiosa 
que extravasava a comunidade lusa, uma 
vez que eram muitos os emigrantes de 
várias nacionalidades que gostavam de 
lhe prestar a sua homenagem. 
Foi-me logo proposto pela directora que 

apresentasse uma ideia. Comecei então a 
pensar no projecto e na mensagem que o 

mesmo deveria transmitir.
Em meu entender, essa mensagem de-

veria inspirar-se na época áurea da nossa 
história, os Descobrimentos, que leva-
ram Portugal por mar a todos os cantos 
do mundo, reflectir a diáspora portuguesa 
pelos cinco continentes, e dar relevância 
à universalidade de Fátima, venerada por 
peregrinos de todo o planeta.
Assim, o conjunto escultórico deveria 

ser constituído por: 
 -  um barco, ou parte dele, simbolizan-

do os «novos mundos» que os Portugue-
ses deram ao mundo;
 - cinco arcos, representando os cinco 

continentes por onde se encontram espa-
lhados emigrantes portugueses de várias 

gerações;
-  e o granito, pedra nobre, dura, típica 

do Norte, a enquadrar a imagem da Se-
nhora de Fátima e a realçar o ambiente de 
recolhimento religioso.
Dei posteriormente conta do meu pro-

jecto a Paulo Vieira num encontro que 
tivemos no restaurante Portus Calle com 
o apoio de Helena Loureiro, designer 
formado em Montreal, natural da região 
de Fátima, que interpretou muito bem a 
ideia que fervilhava na minha imagina-
ção e que aceitou fazer o projecto de es-
cultura graciosamente. 
E assim, no dia 21 de Setembro de 

2006, a proposta foi apresentada à Ad-
ministração do Cemitério Notre-Dame-
Des-Neiges. 
A proposta, com maquete e fotografias, 

esteve em exposição no dia 7 de Julho 
de 2006, na sala de eventos culturais do 
restaurante «Chez le Portugais». Essa ex-
posição foi preparada e colocada à nossa 
disposição pelo proprietário, Sr. Laranjo, 
para consulta pública e recolha de suges-
tões. Muitos foram os que se mostraram 
interessados, visitando a exposição. En-
tre outros, o Padre José Maria, Johanne 
Duchesne, Directora do CNDDN (Ce-
mitério Notre-Dame-Des-Neiges), Eduí-
no e Sylvio Martins do jornal A Voz de 
Portugal, Norberto Aguiar do jornal Luso 
Presse, Isaías Lopes do jornal Emigrante, 
e Aníbal e Emília Rodrigues, os amigos 
em cuja casa, e após um agradável jantar, 
comecei a construir a ideia deste «emble-

ma» lusitano.
O projecto está nos Serviços Técnicos 

das Obras do CNDDN, a inauguração do 
monumento deve ocorrer no dia 13 de 
Maio (a confirmar). Tive, para além da 
concepção geral, a responsabilidade da 
coordenação do projecto, facto que me 
deu um enorme prazer.
Só quem experimenta o dia a dia de um 

emigrante pode entender como é gratifi-
cante para um português poder realizar 
projectos, iniciativas culturais ou outras, 
que tragam alegria à sua comunidade, 
que estimulem a participação e o con-
vívio, porque só assim se preservam as 
raízes que nos mantêm unidos à família, 
à história e ao país.

ANTES E DEPOIS



12 A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 13 de Agosto de 2008

FESTA DE NOSSA SENhORA DO MONTE

a comunidade mexeu este fim-de-semana

Na Missão Por-
tuguesa Santa 

Cruz, a animação 
e alegria voltaram 
a animar a comu-
nidade durante o 
fim-de-semana, por 
ocasião da festa de 

Nossa Senhora do Monte, padroeira da 
Região Autónoma da Madeira. Por outro 
lado, houve uma grande participação de 
artistas vindos expressamente da provín-

cia de Ontário, com 
as participações 
de Mário Marinho 
e Marcelo Neves, 
David de Melo dos 
Estados Unidos, e 
pelo jovem artista 
local, Alexandre 
Câmara. No sub-
solo da Igreja, o 
conjunto Expres-

sions animou excelentemente a festa. Os 
grupos folclóricos Praias de Portugal e 
Madeirense de Toronto actuaram no adro 

da Missão Santa Cruz. Infelizmente, no 
domingo, a incessante presença de um 
operador de câmara vídeo, sempre co-

lado aos artistas que actuavam no adro 
— afectando provavelmente a prestação 

desses, — desagradou ao público. 
A abertura oficial decorreu na sexta-fei-

ra, logo após a missa, e o encerramento 
no domingo, em que foram momentos 
altos a celebração eucarística e o desfile 
da procissão. O famoso bolo do caco – 
do qual foram vendidas 6000 unidades só 
no sábado (ao custo de 5$ cada…) –, as 

espetadas, o bar, bazar, jogo do ratinho, 
etc. proporcionaram momentos de gran-
de animação e fraternidade.
A procissão foi acompanhada pela Ban-

da de Nossa Senhora dos Milagres e pela 
Filarmónica Portuguesa de Montreal. A 
seguir ao clero, a imagem ia acompanha-
da de cavalheiros e senhoras em promes-
sa, incorporando-se ainda os corais da 

Missão e outros grupos afectos, como o 
rancho folclórico madeirense de Toronto, 
as comissões de festas, — assim como 
representações de algumas associações, 
— David Pereira, chanceler do Consula-

do de Portugal em 
Montreal, e mem-
bros do concelho 
a d m i n i s t r a t i v o 
da Missão Santa 
Cruz. Pela altura 
da chegada da pro-
cissão à igreja, a 
que se seguiu uma 
muito sentida des-
pedida à imagem 
da Senhora (apesar 
de, uma vez mais, 

o supracitado “ca-
meraman” estar 
fixado ao senhor 
Padre José Maria 
Cardoso, o que 
impediu a muitas 
pessoas de ver o 
pároco durante a 
bênção final...), o 

dia já se mostrava 
lindo e com gran-
de movimentação, 
reinando a boa dis-
posição, a alegria e 
a solidariedade. 
Felicitamos todos 

os seus elementos, 
a Missão e a comu-

nidade madeirense em geral para conti-
nuar a fazer mexer a comunidade durante 
nesta linda festa tradicional.

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

a televisão
estava

suficientemente
próxima?

Fotos de Sylvio Martins e José Rodrigues
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SUDOKU

hORIzONTAl

vERTICAl

PAlAvRAS CRUzADAS

1. Variante enclítica do pron. pess. compl. o. Calçado de cabedal, com 
cano maior ou menor. Antiga palavra francesa correspondente ao actu-
al oui. 2. Caminhar. Enganador. 3. Planta umbelífera empregada como 
tempero culinário. Televisão (abrev.). A unidade. 4. Marido da tia. A que 
lugar. 5. Povo autóctone da Guiné-Bissau. Satélite de Júpiter. 6. Naquele 
lugar. 7. Contr. dos pron. me e a. Branquear. 8. Tratou com cuidado. Antiga 
porcelana do oriente. 9. Artigo antigo. Contr. da prep. de com o art. def. a. 
Povo da raça uralo-altaica, espalhado por várias regiões da Ásia Central. 
10. Tóxico. Antigo nome da letra j. 11. Carne da parte inferior do lombo do 
porco. Atreve-se. Língua falada outrora ao sul do Loire.

1. Lírio. 21ª letra do alfabeto grego. O mais importante dos deuses gre-
gos. 2. Pessoa doida. Substância doce que as abelhas formam do suco 
das flores. 3. Relativo ao lírio. Infrutífera. 4. Repetiu. Composição poética 
de assunto elevado e destinada ao canto. 5. Remoinho de água (reg.). 
Relativo a Pádua. 6. Banto ou bantu. Nome da letra L. A minha pessoa. 
7. Incapacidade mórbida de manter o corpo erecto ou permanecer de pé. 
Quaisquer. 8. Germe (fig.). Pequeno lago. 9. Suf. de agente ou profissão. 
Cercar de nimbo ou auréola. 10. Graúdo. O m. q. alojamento. 11. Aparelho 
com que se dirige embarcação ou avião. Antiga cidade da Mesopotâmia.
Assim, tal e qual.

PARABÉNS

Cindy Quesada e Micheal Ramalho

portugal no “Mondial Gourmand”
A presença portuguesa na Feira Gastronómica que se 

realiza na Ilha Notre-Dame entre os dias 21 e 31 do 
corrente, é garantida pelo Restaurante “Chez le portu-
gais”, propriedade de Henrique Laranjo, um nome que 

não necessita títulos de caixa alta, por ser sobejamente 
conhecido no meio português e canadiano. Profissional 
competente e muito apreciado no ramo da hotelaria e da 
restauração, Henrique Laranjo é igualmente um pilar da 
comunidade portuguesa pela sempre amável disponibi-

lidade e apoio a quaisquer iniciativas de carácter cul-
tural. Uma das razões, de resto, pela qual a Associação 
dos ex-Combatentes portugueses do Québec o elegeu, 
este ano, como figura emblemática de Grande Portu-
guês da Diáspora-2008.
Mas Laranjo é, sobretudo, um português dos Açores. 

Homem de além-mar e de iniciativas próprias, que se 
implica frequentemente em actividades onde o nome de 
Portugal seja bem servido.
Por isso, a sua decisão de ter aceite a responsabilidade 

de ser o único representante português neste prestigiado 
certame, que volta aos espaços da ilha de Notre-Dame 
com cerca de 70 representantes de diversos países e 
onde o apurado paladar da população, saberá encon-
trar os finos sabores de tantos e diversos horizontes 
gastronómicos. No interior destes 11 dias dedicados a 
um público de todas as idades, haverá a 24, domingo, 
o Dia Português, em que os forasteiros poderão assistir 
a espectáculos musicais e folclóricos, projecções de ví-
deos sobre os Açores e de Portugal de ontem e de hoje, 
artesanato e recolher uma elevada gama de informações 
ilustradas sobre os nossos territórios e sobre diferentes 
produtos de qualidade, que estarão expostos nos quios-
ques a eles destinados no espaço português.
De salientar que, em cada compra que o visitante fizer 

no local de “Chez le portugais”, receberá um cupão que 
o habilitará a um sorteio de viagem com hotel incluí-
do aos Açores, a realizar publicamente no último dia 
da Feira.
Portanto um acontecimento para toda a família saber 

apreciar das 11 da manhã às 23 horas, fazendo uma 
pequena volta ao mundo da gastronomia, onde estarão 
também presentes outros produtos, satisfazendo todos 
os gostos de um público apreciador e exigente de qua-
lidade. O representante oficial de Portugal neste evento 
de inegável interesse, o Restaurante “Chez le portugais”, 
agradece desde já a vossa visita, certo de que o nome 
português será bem dignificado com o vosso apoio.

americanos ganham os 
internacionais dos fogos

O espectáculo pirotécnico americano obteve o primei-
ro prémio dos Internacionais dos fogos, realizados 

na La Ronde, em Montreal, no espectáculo apresentado 
a 30 de Julho. O segundo lugar foi atribuído à Austrália 

Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

(19 de Julho) e o terceiro lugar, à China (2 de Agosto). 
Infelizmente, a equipa portuguesa Luso Pirotécnica não 
teve prémio este ano, excepto no nosso coração.
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SOPA DE SALMÃO FUMADO
Para 4 pessoas
2 colheres de chá, de azeite
1 alho francês picado
2 batatas descascadas e cortadas
4 chávenas de caldo de galinha
1 1⁄2 chávena de leite
1 1⁄2 chávena de natas
1 1⁄2 colher de sopa de aneto picado
3 colheres de sopa de sumo de limão
150g de salmão fumado cortado
Sal e pimenta
Aqueça o azeite numa panela em lume 
médio-alto. Adicione o alho-francês e 
cozinhe durante dois minutos ou até es-
tar mole. Junte as batatas e o caldo, tape 
e cozinhe durante oito minutos ou até as 
batatas estarem moles. Bata com uma va-
rinha mágica até obter um puré cremoso. 
Adicione o leite, as natas, o aneto e o sumo 
de limão; aqueça. Junte o salmão, tempere 
a gosto e sirva.

OMELETA DE QUEIJO
Para 2 pessoas
4 ovos separados
1 ⁄3 chávena de leite
1 ⁄2 chávena de queijo da Ilha
50g de queijo Palhais
30g de queijo da Serra
Sal grosso e pimenta preta moída na hora
10 g de manteiga
150 g de folhas de espinafres bebés
Coloque as gemas de ovo, o leite, os quei-
jos, o sal e a pimenta numa tigela e mis-
ture para combinar. Coloque as claras de 
ovo noutra tigela e bata com uma batedeira 
de varas até ficarem em castelo (não mui-
to duras). Incorpore na mistura de queijo. 
Aqueça uma frigideira anti-aderente em 
lume médio. Adicione a manteiga e os 
espinafres, cozinhe por um minuto ou até 
os espinafres encolherem. Deite a mistura 
de ovo, mexa delicadamente para distribuir 
os espinafres e cozinhe em lume brando 
durante dez minutos ou até a base estar 
dourada. Dobre a omeleta ao meio, para 
cima dela própria. Sirva com torradas com 
manteiga ou uma salada simples.

Esta receita pode ser feita no dia anterior
e guardada no frigorífico para endurecer

TIRAMISÚ DE CHOCOLATE
Para 8 pessoas

1 1⁄3 chávena de natas
500 g de mascarpone
1 chávena de licor de café
2 chávenas de café
26 biscoitos de champanhe

Para o creme de chocolate:

330 g de chocolate preto
1 chávena de natas

Para fazer o creme de chocolate, derreta o 
chocolate com as natas em lume brando, me-
xendo até obter uma mistura cremosa. Retire 
do lume e deixe arrefecer. Coloque as natas 
numa tigela e bata até ficarem espessas. In-
corpore o mascarpone e reserve. Misture o 
licor e o café.
Rapidamente, molhe os dois lados de meta-
de dos biscoitos e faça com eles uma camada 
num pyrex.
Deite metade do creme de chocolate por cima 
dos biscoitos e, em seguida, a metade da mis-
tura de mascarpone. Molhe o resto dos bis-
coitos, coloque o resto da mistura de choco-
late e, em seguida, a mistura de mascarpone. 
Polvilhe com cacau em pó e leve ao frigorífi-
co até necessitar.

RECEITAS DO LIVRO “COZINHA PARA QUEM NÃO TEM TEMPO”,
 DE MAFALDA PINTO LEITE, GENTILMENTE CEDIDAS PELA EDITORA A ESFERA DOS LIVROS

ReceiTaS De veRÃo

SabiaS que... Como é que o Sumo entra dentro do paCote? 
Como deves calcular, o sumo não nasce dentro do pacote. É 
feito a partir dos frutos e só depois é que é posto lá. Na fábrica 
dos sumos, o pacote começa por ser uma longa tira de material 
plástico. Numa máquina especial, a tira vai sendo fechada, de 
modo a fazer um pacote aberto apenas na parte de cima. À me-
dida que se formam, os pacotes vão passando por baixo de uma 

“torneirinha” de sumo e vão sendo cheios, um a um. 

Quando chega a uma determinada altura, a torneirinha fecha-se 
e uma outra máquina fecha o pacote.

todoS oS produtoS uSadoS naS reCeitaS podem Ser enContradoS noS várioS ComérCioS portugueSeS
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Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Cidade de Montreal                       3-1-1
Acidentes de trabalho         514.903.3000
Ajuda social                     514.872.4922
Assurance-emploi     514.644.4545
Assurance Maladie         514.864.3411
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNciaS
e SeRviÇoS pÚBlicoS

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                         514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

aSSociaÇÕeS e clUBeS

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent                 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212
FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.             514.288.4548
                              Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804
HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896
IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795
MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743
OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626

SEGUROS
MATEUS JORGE DE PINA
RBC Assurances
3100 Boul. le Carrefour,
Laval, Qc.                            514.770.9974
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

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

eNSiNo

consulado Geral
de portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

CANTINhO DA POESIA

12 de agosto de 2008
1 euro = caD 1.598510

†

†

Maria josé safragoso 
Faleceu em Montreal, no dia 19 de Julho 
de 2008, com 87 anos de idade, Maria 
José Safragoso, natural de São Roque, 
São Miguel, Açores, viúva de Manuel de 
Lima.
 
Deixa na dor os seus filhos, seus netos, 
assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo 
de:
Alfred dallaire | MEMoriA
1120 jean-talon este, Montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins

O funeral decorreu no dia 22 de Julho de 2008, após missa de corpo 
presente, na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Mausoléu Esther 
Blondin, 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 um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

PAPAI

Pai é este ser maravilhoso
Que deveria ser chamado guerreiro,

Pois vive lutando dia e noite,
Para trazer para casa algum dinheiro.

Para não deixar que falte ao filho!
O pão, a roupa e o calçado.

Muitas vezes sem que o mereça,
O mesmo é humilhado.

Por não compreenderem o seu sacrifício,
A sua luta e a preocupação!
Que ele tem em sua vida...

Para que não falte ao filho um nome honrado,
E uma boa educação.

Vivaldo Terres

ESSE AMOR

 Quanto mais não me queres...
...mais te amo.

Esse amor que é a causa...
Dos meus tormentos,

Que me trazem tristeza e desencanto!
E que perturbam demais meus pensamentos.

 Esse amor que em dias de alegrias! 
Que é para eu estar contente!

Ou festejar...
Fico triste quase morro!

E sem esperança!
Ponho-me a chorar.

Até porque eu sei...
Que a outro amas;

E sei também que igual a mim...
...Vives desiludida!

Assim como eu morro por ti.
Tu por quem amas!
Das a própria vida.

Vivaldo Terres

PARABÉNS

AniVErsÁrio
1o  Mês de saudade

Maria teresa santos
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 1o mês 
em sufrágio pela sua alma, que será celebrada no dia 16 de Agosto de 
2008, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz, 60 Rachel Oeste. Agradecem 
antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este acto 
religioso. A família quer mais uma vez expressar sinceros agradecimentos 
a todos que, no momento de dor, manifestaram o seu apoio.

faleceu antónio aragão, 
grande vulto da cultura 
do séc. XX
O poeta, historiador, pintor e escultor madeirense, 

António Manuel de Sousa Aragão, de 86 anos, fa-
leceu no Funchal, vítima de doença. 
António Aragão distinguiu-se em várias áreas da cul-

tura nacional e regional, tendo-se licenciado em Ciên-
cias Histórico-Filosóficas pela Universidade Clássica 
de Lisboa e em Arquivismo e Biblioteconomia pela 
Universidade de Coimbra. Estagiou em França e Itália, 
em etnografia, museologia e restauro de obras de arte e, 
como pintor, expôs em Barcelona e Londres, e partici-
pou em experiências vanguardistas em Inglaterra, Brasil 
e Itália. 
O historiador Rui Carita recordou-o à Agência Lusa 

como «um grande amigo e uma das grandes figuras da 
cultura portuguesa do século XX».

issa Vidente Médium

514-699-1001

Efi cácia em 2 dias. Regresso 
imediato da pessoa amada. Amor 
durável, desenvoltura, negócios, 
jogos, mau-olhado, protecção, 
etc. Trabalho sério e discreto. 
Satisfação garantida a 100%.

para os casos urgentes, difíceis 
e desesperados, contacte issa

PAGAMENTO DEPOIS

DE RESULTADOS.

Sr Issa - 13 de Agosto de 2008
2 cols X 47 lignes agate
A Voz de Portugal

cybel e dino
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

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

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

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

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

  PAGAMENTO

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

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

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

eMpReGoS
operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 
Bom salário. tempo inteiro.

(514) 820-5247
les Entrepreneurs Bucaro inc.

Empresa em plena expansão pro-
cura instalador de “pavé-uni”, com 
um mínimo de 5 anos de experiên-
cia. Também procuramos jornaleiro 
com 3 anos de experiência. Salário 
conforme qualificações. Muitas re-
galias.  514-325-7729 

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

Paisagista com experiência em 
“pavé-uni”, asfalto, etc. Trabalho em 
Laval. Salário conforme experiência. 
$18/hora e mais. 

450-963-3462

Padeiro ou ajudante padeiro, a tem-
po inteiro. contactar Victor ou pa-
trícia: 514-272-0362

linhas da mão  e cartas. Vidente 
com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo.

rosa 514 278.3956

viDeNTe

veNDe-Se

Ajudante de mesa, para restaurante 
português. 514-240-3912

ReNovaÇÕeS
faço todo o género de 

renovações.
contactar sr. lopes

514-946-2760

eXcURSÕeS

vários postos 
disponíveis

Em pleno desenvolvimento no do-
mínio da transformação de aves do-
mésticas e do valor acrescentado, 
subscrevemos ao programa HACCP. 
Estabelecido no parque industrial de 

Anjou, próximo da auto-estrada 40, a nossa nova fábrica 
está equipada de equipamentos modernos com tecnologia 
de ponta. Para os turnos de trabalho de dia e de noite, pro-
curamos:

TRaBalHaDoReS GeRaiS
Trabalho de linha de produção. Manipular, pendurar, 
ajuntar, cortar e transformar partes de aves domésticas. 
Repartir a mercadoria de acordo com a qualidade.

diploma de estudos secundário (dEs).
Experiência de trabalho numa fábrica alimentar e/ou 
transformadora uma vantagem
habilidade manual, rapidez de execução.
capacidade de trabalhar num ambiente fresco 4º 
celsius.
Envie o seu curriculum vitae, especificando o turno de 
trabalho desejado, à atenção de:

Glenn Cardoso, Gerente da fábrica
Sylvain Gélinas, CRIA

Responsável dos Recursos Humanos
9750 boul. Des Sciences, Anjou (Qc)  H1J 0A1
sylvaing@sunchef.com - Fax: (514) 272-6276

só as pessoas retidas para 
uma entrevista serão contactadas

restaurante à venda
Situado na margem sul de Montreal. 
Todo equipado. Vende-se com ou 
sem prédio. Rendimento: $25.200 
por ano. 

514-841-6035

Excursão a Washington, E.U.A., 
de 11 a 14 de Setembro. Seremos 
acompanhados por um guia profis-
sional e visitaremos vários museus e 
diferentes pontos de interesse. Faça 
já a sua reserva 514-823-8802

Agente de viagens, com ou sem 
experiência de formação turística. 
Enviar C.V. por e-mail: 
travelagency2000@hotmail.com

Empregados para instalação de 
corrimãos e escadas de alumínio, 
com experiência. Bom salário. 

giuseppe 514-881-1866 
ou enviar fax: 514-881-1860

eMpReGoS Trabalhar mais de 60 
horas/semana causa 
problemas mentais
Trabalhar mais de 60 horas por semana aumenta o 

risco de sofrer de perturbações de ordem mental 
causados por stress, de acordo com um estudo publi-
cado pelo Journal of Occupational and Environment 
Medicine. 
A amostra do estudo contou com mais de 60 mil traba-

lhadores de várias empresas públicas e privadas, inqui-
rindo sobre perturbações agrupadas em quatro catego-
rias: depressão, ansiedade, outros problemas emocionais 
e abuso de substâncias.
Foi-lhes perguntado acerca das condições de trabalho 

(executivo, administrativo, técnico, segurança), número 
de horas de trabalho e situação familiar. 
Os resultados demonstraram que 5% dos trabalhado-

res apresentavam níveis de stress tão elevados que au-
mentavam o risco de sofrer alguma perturbação mental 
séria. Do total da amostra em estudo, 9% registaram 
«stress moderado», o que é associado a «uma possível 
patologia psicológica».
Apesar dos resultados, apenas 22% dos sondados esta-

vam a ter acompanhamento psicológico, dos quais 31% 
negava qualquer problema. 

sr. Mobe
Vidente médium ajuda-vos em todos os seus 

problemas, até os casos mais desesperados e difíceis, 
reforça, provoca e atrai os sentimentos de amor, 
regresso defi nitivo da pessoa amada. Sucesso em 
negócios, vida, impotência sexual, protecção, etc.

Resultados em 48h - 100% garantido. Pagamento depois de resultados.

514-562-7001

Sr Mobe - 13 de Agosto de 2008
2 cols X 28 lignes agate
A Voz de Portugal

DESDE JANEIRO

82 mulheres
abortaram na Madeira 
Pelo menos 82 mulheres abor-

taram, entre Janeiro e Junho 
deste ano, no Hospital Central 
do Funchal (Madeira), após a en-
trada em vigor, há seis meses, da 
lei da Interrupção Voluntária da 
Gravidez (IVG). O presidente do 
Instituto Regional de Administra-
ção em Saúde e Assuntos Sociais, 
Maurício Melim, refere que ainda 
é cedo para explicar os números 
ou para fazer comparações. Em Janeiro realizaram-se 
14 interrupções voluntárias da gravidez, em Fevereiro 
21, em Março e Abril 17, e em Junho 20. Segundo o 
responsável, das 109 consultas efectuadas na unidade 
hospitalar do Funchal, 82 resultaram na interrupção vo-
luntária da gravidez, em mulheres com idades compre-
endidas entre os 16 e os 41 anos.
Sete das mulheres atendidas abortaram de forma es-

pontânea, nove após o período de reflexão estabelecido 
decidiram prosseguir com a gravidez e outras onze ul-
trapassaram as dez semanas legalmente exigidas.
No que se refere aos métodos utilizados para o efeito, 

Maurício Melim menciona que a maioria utilizou medi-
camentos, destacando-se apenas um caso de interven-
ção cirúrgica.

BoutiQuE lYlA
 (prêt à porter – lingerie)

Recherche personnel à temps 
plein avec expérience dans la 
vente et couture. Vous présenter 
au 400 av. Laurier Ouest.

Empregado de limpeza ou casal 
com experiência, 3-4 vezes/se-
mana, noites e fins-de-semana. 
Mais ou menos 20h/sem. Em Ste-
Thérèse. 450-437-1800

Procura-se senhora para fazer com-
panhia a dama que foi recentemente 
operada – e para depois continuar. 
Deve pernoitar. 514-286-1972

Empregado de limpeza para 
escritórios. A tempo inteiro, de noite. 

Bom salário. 
514-355-7171

Casal para manutenção de imóvel 
(50 apartamentos), com experiência 
e boas referências. Em Laval (pró-
ximo do Metro Cartier e à beira da 
água). Salário + apartamento (4 ½ 
com grande balcão). 

514-355-1233

Mobílias de quarto, de cozinha, cris-
taleira, electrodomésticos, 2 televi-
sões, e mais. Motivo: mudança de 
casa. 

514-344-2675 ou 514-847-1899

Senhora para limpeza, com 
experiência. Para as sextas-

feiras.
514-341-6016

General factory help, located 
in the Rosemont/Iberville area. 
Must be good at assembling 

small parts.
514-273-3033
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Quando o outro lado do mundo 
se aproxima

Com o plano de chamadas ilimitadas de longa 
distância para o mundo inteiro da Bell (interurbain le 
Monde illimité de Bell), você nunca terá estado tão 
próximo dos seus familiares e amigos no estrangeiro. 
Você poderá dar-lhes as suas notícias as vezes que 
quiser e falar enquanto desejar, 24 horas por dia, 7 
dias por semana.

Tarifa mensal vantajosa  
Utilização fácil (nenhuma senha de acesso nem código)
Chamadas interurbanas ilimitadas para mais de 50 
países (além do Canadá e dos Estados Unidos)

(exclusivamente com um plano da Bell)2995$/MÊS

Disponível aos clientes residenciais de Québec e Ontário, onde a tecnologia assim o permita. Aplicável a chamadas efectuadas por marcação directa, excluindo chamadas para números gratuitos. Tarifa de rede ($5,95/mês) não incluída. Um 
pré-aviso de 30 dias é exigido para anular o serviço. Alterações possíveis sem pré-aviso. Taxas não incluídas. Outras condições aplicam-se. Sujeito a restrições de utilização de acordo com os termos de serviço; consulte bell.ca/MSNR para mais 
detalhes. Exclui chamadas para telemóveis e para aparelhos sem fio. Os países incluídos e os preços para os outros países estão sujeitos a modificações; visite bell.ca/mondeillimite para uma lista actualizada.

Visite uma loja Bell • 1 866 917-1509 • bell.ca/mondeillimite

Quand le bout du monde 
se rapproche

Offert aux clients résidentiels du Québec et de l’Ontario, là où la technologie le permet. S’applique aux appels automatiques sortants, à l’exclusion des appels sans frais. Frais de réseau (5,95 $/mois) en sus. Préavis de 30 jours requis afin 
d’annuler le service. Modifiable sans préavis. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. Sujet aux limites d’utilisation des modalités de service ; voir bell.ca/MSNR pour les détails. Exclut les appels à des téléphones mobiles et appareils 
sans fil. Pays inclus et prix pour les autres pays sujets à changement ; visitez bell.ca/mondeillimite pour une liste à jour.

  1 866 917-1509    bell.ca/mondeillimite 

Avec le plan Interurbain le Monde illimité de Bell, 
vous n’aurez jamais été aussi près des membres 
de votre famille et de vos amis à l’étranger.  Vous 
pourrez leur donner de vos nouvelles autant de 
fois et leur parler aussi longtemps que vous vou-
lez, 24 h par jour, 7 jours sur 7. 

(exclusivement avec un forfait de Bell)

$ 29     

/MOIS95
 LE MONDE
ILLIMITÉ

 INTERURBAIN

 Tarif mensuel avantageux 
 Facile à utiliser (aucun NIP ou code)
 Appels interurbains illimités dans plus de 50     

  pays en plus du Canada et des États-Unis
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ANEDOTAS

P: O que é um homem bem sucedido? 
R: É aquele que consegue ganhar mais dinheiro do que a mulher conse-
gue gastar.

P: O que é uma mulher bem sucedida?
R: É aquela que consegue arranjar um marido destes.

P: Porque é que as anedotas dos alentejanos são estúpidas?
R: É para os de Lisboa perceberem...

P: O que é que tem 60 pernas e 3 dentes?
R: A primeira fila de um concerto do Marco Paulo...

Avé-Maria dos estudantes de Matemática:
“Avé Matemática cheia de teorias e definições, maldita sois vós entre as 
disciplinas, benditos os alunos que adormecem nas aulas. Santa Matemá-
tica, mãe das negativas, rezai pelas nossas cábulas, agora e na hora dos 
testes. Ámen!”

CASAIS DA SEMANA

CONCERTO EM NOvA IORqUE

police despediram-se
Os Police, um dos mais populares grupos dos anos 

70/80, despediram-se quinta-feira passado dos 
palcos com um concerto no Madison Square Garden, 
em Nova Iorque (EUA), colocando um ponto final no 

percurso iniciado há 30 anos, com a edição do primeiro 
disco da banda britânica.
O concerto de despedida da banda criada em Janeiro de 

1977 foi anunciada  há alguns meses e juntaram Sting, 
Andy Summers e Stewart Copeland.   
Os bilhetes do último concerto dos Police, que custa-

ram entre 150 e 5.000 dólares (entre 97 e 3.240 euros), 
só puderam ser comprados durante uma gala de bene-
ficência organizada no passado dia 14 de Julho pelas 
televisões públicas nova-iorquinas.
Até à sua dissolução, em 1984, o trio liderado por Sting 

editou cinco álbuns. A saber: “Outlandos d’Amour” 
(1978), “Regatta de Blanc” (1979), “Zenyatta  Mondat-
ta” (1980), “Ghost in the Machine” (1981), “Synchroni-
city” (1982)  e “Every Breath you Take” (1986). 

fátima segundo fernando pessoa
O historiador José Barreto revela esta quarta-feira, 

em Lisboa, um texto inédito de Fernando Pessoa, 
a propósito de Fátima, assunto sobre o qual o poeta fez 
várias referências desde 1920 até à sua morte, avançou 
hoje a edição onlina da SIC. 
 «Trata-se de um texto inédito de cinco páginas ma-
nuscritas em que Pessoa reflecte sobre o fenómeno de 
Fátima», disse à Lusa José Barreto.
O título da palestra que o historiador apresentará na 

Casa Fernando Pessoa, às 18h30, é «Pessoa e Fátima. 
A prosa política e religiosa», que se realiza no âmbito 
de um ciclo dedicado ao 120º aniversário do seu nasci-
mento. 
Segundo José Barreto, o poeta «tinha três projectos 

editoriais ligados a Fátima», afirma, «não tinha uma 
referência especialíssima com Fátima e era, aliás, anti-
católico, mas acompanhou o fenómeno, desde a génese 
à oficialização do culto e à construção da igreja».
Esta não é a primeira vez que José Barreto aborda a 

figura de Fernando Pessoa, sobre a qual tem estado a 
investigar. Já publicou na imprensa um artigo sobre esta 
temática religiosa, mas é a primeira vez que traz a lume 
o texto inédito intitulado «Fátima». 

SOPA DE lETRAS

Um Alentejano saiu da estação do comboio rindo às gargalhadas. Encon-
tra um compadre e este pergunta-lhe:
- Então do que está a rir tanto, compadre?
- Ora, é que comprei um bilhete de ida e volta mas eu não volto.

Feliz
aniversário
Ana Cristina 

FOTO DA SEMANA

Descobre nesta sopa palavras com mais de três letras, do texto chegou fula 
nutri+. Podem estar escritas na vertical ou na horizontal. Não há acentos.

solução sopA dE lEtrAs:

PALAVRAS: fula, essencial, memória, oleo, nutrientes, nutri, mente, 
vegetal, alimentação, cerebral, DHA, ALA.
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portugal: o que é uma doação
“ Doação é o contrato pelo 
qual uma pessoa (doador), 
por espírito de liberalidade e 
à custa do seu património, dis-
põe gratuitamente de uma coi-
sa ou de um direito, ou assume 
uma obrigação, em benefício 
do outro contraente (donatá-

rio).” (art.º 940 do Código Civil.)
Quem pode fazer doações ? 
“ todos os que podem contratar e dispor dos seus bens” 

(art.º 948.º n.º 1 do C.C.) 

Quem pode receber doações?
“podem receber doações todos os que não estão espe-

cialmente inibidos de as aceitar por disposição da lei” 
(art.º 950.º n.º 1 do C.C.)
A doação é um contrato definitivo e irrevogável. Pro-

duz efeitos imediatos e tem sempre por finalidade o en-
riquecimento do património de outrem.
Contrasta por isso, com a liberalidade testamentária, 

acto unilateral, revogável só eficaz por morte do testa-
dor. (ler anterior artigo de “ A Voz de Portugal” - O que 
é um testamento).

Assim, a doação é um contrato:
• Gratuito, em que deve existir a vontade de beneficiar 

outrem.
• Que aumenta o património do donatário à custa do 

doador. Se não se verificar um empobrecimento do pa-
trimónio do doador não se poderá falar de contrato de 
doação.
• De carácter pessoal uma vez que o doador não pode 

atribuir a outrem a faculdade de escolher a pessoa do 
donatário ou determinar o objecto da doação.
• Tem por objecto apenas bens presentes pois não po-

dem ser doados bens que o doador ainda não possua.

É necessário a doação ser 
feita através de escritura pública?
Sempre que a doação tenha por objecto coisas imóveis, 

deve ser feita por escritura pública. Quando não observe 
o formalismo prescrito, é inválida podendo ser declara-
da nula por vício de forma.
Tratando-se de doação de coisas móveis, deve ser feita 

por escrito, salvo quando há tradição (entregue da coisa 
doada), caso em que a doação dispensa quaisquer for-
malidades. 
Devem, porém, ser sempre feitas por escrito, sejam 

ou não acompanhadas de tradição as doações de coi-
sas móveis entre casados. Todavia é nula a doação entre 
casados, se entre eles vigorar o regime imperativo de 
separação de bens. (art.º 1762.º do C.C.)  
Por último a aceitação da doação deve ocorrer em vida 

do doador.
Se na escritura intervieram doador e donatário o se-

gundo deve declarar que aceita a doação. 
 A doação pode revestir várias modalidades e ficar su-

jeita a certas condições ou encargos. 
Assim:
• O doador pode estipular a reversão (regresso) da coi-

sa doada.
A reversão dá-se no caso de o doador sobreviver ao 

donatário ou a este e a todos os seus descendentes; não 
havendo estipulação em contrário, entende-se que a re-
versão só se verifica neste último caso. (art.º 960 C.C.)
A cláusula de reversão que respeite a coisas imóveis, 

ou móveis sujeitos  a registo (por exemplo automóveis, 
barcos, motas), necessita de ser registada. 
• Reserva de usufruto, o doador tem a faculdade de 

reservar para si ou para terceiros, o usufruto dos bens 
doados. 
• O doador pode reservar para si o direito de dispor de 

coisa determinada, por morte ou por acto entre vivos, 
de alguma(s) coisa(s) compreendida(s) na doação. (por 

António A. Archer Leite
jornal@avozdeportugal.com

exemplo o direito de vender árvores existentes nos pré-
dios doados)
O direito reservado não se transmite aos herdeiros do 

doador, e no caso de imóveis, ou móveis sujeitos a re-
gisto, só produz efeitos em relação a terceiros se for re-
gistado.
• O doador pode impor ao donatário encargos de tipo 

variado, tanto a seu favor como a terceiros (por exemplo 
o encargo de o donatário  pagar  dívidas do doador).
Todavia o donatário só é obrigado a cumprir esses en-

cargos dentro dos limites do valor da coisa ou do direito 
doado.

• Doação remuneratória, tem em vista a remuneração 
de serviços recebidos pelo doador, que não tenham a 
natureza de dívida exigível. (por exemplo o doador doa 
um prédio em remuneração pelos serviços gratuitos que 
o donatário lhe prestou durante a grave doença de que 
aquele padeceu)

Quanto custa?
Depende do valor que lhe é atribuído (por exemplo, 

uma doação de um imóvel cujo valor atribuído é de 
€50.000,00 = 78´092.5 DC vai pagar de emolumentos  
€670,00 = 1046.44 DC).
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COORDENADO POR JOÃO MESqUITA

BEIJING 2008

Meaghan Benfeito em 7º lugar

Meaghan Benfeito e 
a sua companheira 

de equipa Roseline Filion 
terminaram em 7º lugar 
na torre de 10 metros, 
com um total de 305,91 
pontos, na final dos 
mergulhos sincronizados, 

que decorreu ontem. No 
entanto, depois da quarta 
volta, o duo da Meaghan 

ocupava o 4º lugar, com 
14 pontos a menos do que 
as Mexicanas. 
Foi ao 5.º e último salto, 

que as mergulhadoras se 
descontrolaram. “A sin-
cronização estava bem”, 
analisou Benfeito. “Foram 

os nossos mergulhos indi-
viduais que estavam ligei-
ramente errados. O meu 

estava curto na vertical, 
enquanto que Roseline o 
excedeu nesta figura”. 
As Chinesas Wang Xin e 

Chen Ruolin ganharam a 
competição, com um total 
de 363,54 pontos. Coube 
às Australianas Melissa 

Wu e Briony Cola a meda-
lha de prata, e as Mexica-
nas Tatiana Ortiz e Paola 
Espinosa mereceram a de 
bronze. 
“Acabámos de viver uma 

experiência extraordiná-
ria”, lançou Filion. “É cer-
to que não se passou como 
queríamos, mas é isto os 
Jogos Olímpicos. Não se 
pode predizer o que vai 
acontecer”.

Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

ATlETISMO
FRANCIS OBIKwElU OPTIMISTA PARA OS 100 E 200 METROS

“este ano estou muito mais forte” 
Francis Obikwelu sur-

preendeu Portugal em 
Atenas 2004 ao conquis-
tar uma inédita medalha 
de prata nos 100 metros. 
Agora, com 29 anos, o 

velocista nascido na Nigé-
ria quer tentar despedir-se 
dos Jogos Olímpicos com 
mais um título.
“Este ano estou muito 

mais forte, com mais mas-
sa muscular, e isso é que 
é importante para correr 
mais rápido do que nun-
ca na minha vida. Agora, 
quero manter-me calmo 
para chegar primeiro às 
meias-finais e depois às fi-
nais. Aí veremos”, confes-
sou o atleta, que ainda não 
treinou no ‘Ninho de Pás-
saro’, onde irão decorrer 
as provas. “O mais impor-
tante é fazer os máximos, 
pelo nosso país, com o 
objectivo de terminar ou-
tra vez no pódio”, disse o 
velocista, que estará ainda 
presente nos 200 metros.
Há quatro anos, Obi-

kwelu foi segundo classi-
ficado nos 100 m, com o 
tempo de 9.86 segundos. 
Desde então, o recorde do 
Mundo caiu para os 9.72 
segundos, do jamaicano 
Usain Bolt – um sinal do 
que o velocista naturali-
zado português espera em 
Pequim. “Penso que será 
feita uma grande marca 
nesta pista. Creio que será 
possível fazer 9.80 segun-
dos ou mesmo baixar essa 
marca, porque a corrida 
da final será mesmo mui-
to rápida, será uma marca 

extraordinária”, assegurou 
o atleta, cujos principais 
rivais serão o americano 
Tyson Gay e os jamaica-
nos Asafa Powell e Usain 
Bolt.
Frequentemente criticado 

por ter um arranque lento 
– situação que já lhe pro-
vocou algumas desclassi-
ficações por falsas partidas 
–, Obikwelu garante estar 
em boas condições. “Me-
lhorei o meu arranque. O 
importante é não ter medo 
para não fazer uma falsa 
partida, sair potente, cor-
rer e desfrutar da prova”, 
disse, sem esconder a es-
perança na poderosa ponta 

final. 
“Sou muito religioso... 

Penso sempre de forma 
positiva, creio muito em 
Deus, que já me deu mui-
tas coisas. Penso que não 
vou ter nenhum azar aqui. 
Graças a Deus e a Portu-
gal, que me apoiou mui-
to em todos os sentidos e 
onde toda a gente gosta de 
mim”, concluiu o corre-
dor, que planeia retirar-se 
em 2009 para o Algarve, 
onde tenciona dedicar-se 
à Fundação Francis Obi-
kwelu. 
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BREvES Brandon Rodrigues… 
Um verdadeiro ‘’crack ‘’de futebol!

Boavista inscreveu 19 jogadores 
para disputar liga de Honra
O Boavista assegurou, esta segunda-

feira, a participação na 
Liga de Honra de futebol, 
resolvidas todas as questões 
que impediam a inscrição de 
jogadores, disse à TSF a ad-
ministradora do clube, Adeli-
na Trindade Guedes.
No último dia do prazo para 

regularizar a participação nos 
campeonatos profissionais, o 
Boavista inscreveu 19 joga-
dores, mais sete do que os 
exigíveis.
«Este conselho de adminis-

tração tem feito um esforço enorme para 

ultrapassar todos os seus obstáculos» e o 
último «objectivo era inscre-
ver a equipa na liga profis-
sional», disse Adelina Trin-
dade Guedes, frisando que a 
inscrição dos jogadores foi 
«uma vitória» da nova admi-
nistração.
A inscrição de jogadores re-

presenta apenas uma batalha 
ganha na luta pela sobrevi-
vência do Boavista, atolado 
em dívidas ao Fisco, Segu-
rança Social e fornecedores, 
e, mais recentemente, com a 

penhora do Estádio do Bessa.

a novela Moutinho
Moutinho foi muito infeliz quando declarou - ainda 

mais da forma como o que fez - que queria sair 
do Sporting. Nesse momento, o que ficou, mais do que 
o desejo legítimo de querer ganhar mais ou competir 
numa liga diferente (mais competitiva e atractiva) foi de 
um egoísmo tremendo, que roçou a falta de respeito por 
um clube que já lhe deu tanto.
Moutinho tinha a obrigação de se ter lembrado, que 

no momento em que lhe foi entregue a braçadeira de 
capitão não aumentou apenas o seu prestígio no grupo 
leonino e fora dele, mas também as responsabilidades.
Se de facto ficar em Alvalade, como garantiu Soares 

Franco, não vai ser fácil para Moutinho a época que da-
qui a nada, arranca a sério. 
Apesar de o Sporting lhe continuar a dar a braçadeira 

- evitando assim fracturas numa altura que devem ser 
evitadas a todo o custo - o episódio deixou marcas. E 
não terá sido apenas entre aqueles que das bancadas só 
lhe tinham dados provas de eterna confiança.
Moutinho é um grande jogador. Tem condições para 

jogar em importantes clubes europeus mas a prova dos 
nove será feita efectivamente nos próximos meses.

ESTADOS UNIDOS vENCEM POR 97-76

angola não resiste
ao “Dream Team”
A selecção angolana de basquetebol, apesar da boa 

réplica dada durante uma grande parte do encontro, 
não resistiu à notória superioridade da actual versão do 
“Dream Team” norte-americano. No final, os megafa-
voritos para a conquista da medalha de ouro em Pequim 
venceram por 97-76.
Para os Estados Unidos foi o segundo triunfo no Grupo 

B, depois da também fácil vitória sobre a China; quanto 
a Angola, que perdeu na 1.ª ronda para a Alemanha, o 
apuramento ainda continuar a ser uma possibilidade.

Moratti: «vender dois ou 
três para Quaresma vir»
Da forma como Massimo Moratti a coloca, a questão 

parece lógica. O Inter sofre de “overbooking” no 
ataque e encontrar espaço para Quaresma não está fácil, 
ainda por cima quando a sua aquisição exige um forte 
investimento devido à irredutibilidade negocial do FC 
Porto. 

“Temos um plantel com 
6 atacantes que podem 
ser titulares. Para contra-
tar o Quaresma teríamos 
de vender dois ou três, e 
creio que isso será difícil”, 
salientou o presidente do 
Inter.
O facto é que a pouca 

propensão dos “nerazzur-
ri” para investidas no mer-

cado abrange todas as posições, tendo Moratti vincula-
do Mourinho a essa opção. 
“Na defesa, e apesar de sentirmos algumas dificulda-

des, não é desejo do treinador que cheguem reforços”, 
vincou o responsável máximo da estrutura Interista, 
voltando ao tema do extremo azul e branco. “Quares-
ma? Não creio”, replicou perante a insistência em decla-
rações reproduzidas pelo “Corriere Dello Sport”.

MAntorrAs coM
rEgrEsso indEfinido
Pedro Mantorras voltou 
a não integrar o treino do 
Benfica, mais uma vez con-
tinuando a trabalhar à parte 
do grupo – por vezes no 
campo, outras no ginásio 
– para recuperar a massa 
muscular perdida na perna 
direita nos últimos meses. 
O regresso do internacio-
nal angolano à competição 
está indefinido. A lesão de 
Mantorras no joelho direito 
obriga-o a exercícios de 
compensação frequentes, 
de modo a recuperar a 
atrofia que lhe é causada 
pelas fragilidades da ar-
ticulação. Quando regres-
sou de férias, o futebolista 
apresentou-se claramente 
debilitado e sem condições 
para superar as exigências 
da pré-temporada.

proBlEMA gArcíA
Luis García ficou encantado 
com a proposta apresenta-
da pelo Benfica e do facto já 
deu conhecimento aos res-
ponsáveis do Espanyol que, 
agora, admitem ter um pro-
blema em mãos. Mas Pedro 
Tomaz, director-geral dos 
catalães, vai mais longe: 
recusa liminarmente vender 
o avançado por 7,5 milhões 
de euros, mas garante que 
o clube jamais pediu o do-
bro desse valor pelo joga-
dor. “Dizem que pedimos 15 
milhões pelo Luis, mas isso 
não é correcto. Não somos 
loucos! Não podíamos pedir 
o mesmo que o Barcelona 
pediu pelo Ronaldinho”, 
afirmou à RR, explicando 
o que, segundo a versão 
espanhola, realmente terá 
acontecido: “Na verdade 
ofereceram 7, 5 milhões e 
por esse valor nem pensar. 
Rejeitámos essa proposta 
por escrito, dizendo que era 
insuficiente e, desde aí, não 
tivemos mais notícias.”

dAniEl MontEnEgro 
nA cAlhA
De acordo com o jornal “La 
Nación”, o médio atacan-
te Daniel Montenegro está 
na rota do Dragão, tendo 
o campeão português fei-
to saber que está disposto 
a desembolsar cerca de 6 
milhões de euros pelo inter-
nacional argentino. Não vai 
ser uma tarefa fácil trazer 
Montenegro, de 29 anos, 
para a Invicta, pois os res-
ponsáveis do Independiente 
não estão dispostos a liber-
tá-lo assim tão facilmente. 
“Na minha equipa joga onde 
quiser”, afirmou o treinador, 
Cláudio Borghi.

E eu, que até nem sou de futebol! Mas 
a verdade é que não me sentiria bem, 

se não desse relevo a alguém que bri-

lhantemente nos representou no Torneio 
Inter-Províncias do Canadá. Trata-se de 
Brandon Rodrigues, um jovem de 14 
anos, presentemente ao serviço da equipa 
de Monteuil, em Laval e a jogar na série 
AAA. Brandon foi o único português a 
ser seleccionado para fazer parte desta 
Selecção do Québec, neste famoso Tor-
neio sub-14. Treinado por Rudy Doliscat, 
o qual ocupou o duro cargo de treinador 
e seleccionador, o nosso jovem conter-
râneo tornou-se Campeão do Québec 
sub-14. Falámos com Rudy (analista de 
futebol na RDS) o qual nos disse o quan-
to foi difícil seleccionar estes dezoito 
talentosos jovens, para comporem a sua 
equipa! Falando do nosso craque, não lhe 
faltaram elogios para valorizar o talento e 
a determinação dele. 
Domingo pela manhãzinha, lá fui à Fi-

nal do Torneio. Pensava todavia ir assistir 
a um simples “derby” entre duas equipas 
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de jovens, uma vinda do Ontário e a outra 
do Québec, mas enganei-me..! Pois aca-
bei por assistir a um verdadeiro encontro, 
onde desde a técnica de controlo da bola 
(passes, dribles, etc.), ao posicionamento 
dentro do terreno e ao empenho global 
dos miúdos, estas duas equipas oferece-
ram às centenas de pessoas ali presentes, 
um grande desafio de futebol, digno de 
uma grande maturidade futebolística. 
Sabemos o quanto é difícil nesta tenra 

idade de adolescente fazer parte de um 
grupo, quer seja de futebol, de música, 
etc. Sabemos quanto é difícil, agora mais 
do que nunca, a um jovem de singrar 
neste mundo de adultos, mas regozijou-
me incrivelmente ver que ainda existem 
nomes como Brandon Rodrigues a jun-
tarem-se a tantos outros nomes, indepen-
dente da cor, raça ou religião, a lutar por 
um mundo mais saudável, mais dinâmi-
co, direi mesmo mais credível. Parabéns 
Brandon! E continua!
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