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Cartas do amor de juventude do príncipe Carlos à venda na eBay
Seis cartas de amor escritas
pelo príncipe Carlos há 30
anos foram postas à venda na
leiloeira na internert eBay, revelou a vendedora.
Alicia Carroll, gerente da loja
de revenda especializada em
objectos ligados às monarquias “Everything Royal”, com
sede em Los Angeles, afirmou
que estas cartas tinham sido
escritas entre 1976 e 1980
pelo herdeiro da Coroa de Inglaterra a uma mulher residente em Montreal, Canadá,
Janet Jenkins.
As cartas estão à venda por
30 mil dólares. Carroll explicou que as tinha adquirido em
2002 a Jenkins, que era funcionária no consulado britânico em Montreal quando conheceu o jovem príncipe.
Numa carta datada de 8 de
Junho de 1980, oito meses
antes do anúncio do seu noivado com Diana, a princesa
de Gales, Carlos, que tem então 31 anos, explica sentir a
pressão dos que o rodeiam
para que se case.
“Vejo que é preciso que me
case o mais rápido possível e
então todas estas pessoas
poderão abrandar um pouco…! Continua a pensar que a
minha solução de casar com
uma mulher de cada país da
Commonwealth é a melhor”,
ironiza.
“Não receies, aconteça o que
acontecer, farei com que sejas prevenida”, lê-se nestas
cartas com o timbre do palácio de Windsor, e assinadas
“com muito amor, Carlos”.
Carroll disse pensar que as
cartas, de cuja autenticidade
não duvida, possuem um interesse histórico “porque vêm
de um homem que vai tornarse rei de Inglaterra”.
Esta venda enfureceu Janet
Jenkins, que declarou sextafeira a uma televisão canadiana ter pensado inicialmente
ver esta correspondência ir
parar a um museu.
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Manuel Gonçalves
Natural do Estreito da Calheta - Madeira
Nasceu a 2/3/1946 - Faleceu a 7/3/2009

Manuel Gonçalves
Natural do Estreito da Calheta - Madeira
Nasceu a 2/3/1946 - Faleceu a 7/3/2009
It cannot but be a time of joy, even if our lives
are tinged with sadness or trouble.
In his farewell words Jesus said:
“You are sad now, but I shall see again,
and your hearts will be full of joy,
and that joy no one shall take from you”.
Rest in Peace.
Seu cunhado Frank, cunhada Teresa, sobrinhas e
sobrinhos, Carla, Michael, Dominic, Angie, Franky,
Adrian, Alessia, Luca, Tracy e Jenny

Seu tio António e tia Irene, sua prima Madalena Manuel, Luis, Sandra, Adelino,
Dino, Tristan e Kayla, prima Maria Vera e
marido Manuel vêm por este meio, com
grande dor, participar o falecimento do
seu ente querido.
Que a sua alma descanse em paz
You will be deeply missed
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Primos e primas, Abel, Madalena,
Sara, Sandra, Nelson, Nanila e
Alexia participam com grande dor
o falecimento do seu ente querido.
You will be sorely missed by us all
May your soul rest in Peace.
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Luis Manuel
Valente Leal
Natural de Joanesburgo
Nasceu a 10/4/1966 - Faleceu a 1/3/2009
Seus pais Luis e Ana Maria, sua esposa Falecity, seu filho Marco, seu irmão Renato, sua cunhada Inês, sua
sobrinha Tatiana e Rabin, seus tios João Luis e Dorinda, seus primos Rui e Cláudia, seus tios Clara e Machado, primos Nelson e Liliana, e restantes famílias ausentes em Portugal, vêm por este meio, com profunda mágoa, participar o falecimento do seu querido filho, marido, pai, irmão, tio, sobrinho e primo.
Mais informam que o seu funeral será realizado hoje, segunda-feira, dia 9 de Março, pelas 10h00, na Igreja
do Santíssimo Sacramento em Malvern East, seguindo o préstito fúnebre para o cemitério de North Cliff,
agradecendo desde já a todos quantos possam participar neste acto religioso.
Para qualquer informação contacte: Luis Leal (Snr) 076 568 3757 ou Renato Leal 082 337 0588.
Foste para todos nós sempre muito querido. Os tempos que compartilhámos juntos e a sincera amizade
que sempre nos dedicaste, hão-de viver eternamente nos nossos corações.
A tua memória continuará sempre bem viva em todos nós, e nunca serás esquecido nas nossas orações.
Que a sua alma descanse em paz

