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415 MONT-ROYAL EST, 
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PIRI PIRI MASSON
3038 MASSON, 
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*Termos e condições no interior do jornal

mont-royal
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3235, ave de Granby
514-999-0555

saint-zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

Um telefone residencial 
mais barato

1 de julho: dia do Canadá

São joão na Comunidade

dia da madeira
Ver Página 14

Ver PáginaS 7 e 9
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cArNEIrO: Carta Dominante: O 
Imperador, que significa Concreti-
zação.
Amor: Poderá chamar a atenção 

de uma pessoa muito especial.
Saúde: Algumas dores musculares.
Dinheiro: Previna-se e faça poupanças. 
Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

tOurO: Carta Dominante: Os 
Enamorados, que significa Es-
colha.
Amor: Confesse o seu amor, não 

tenha medos nem receio. 
Saúde: Cuidado, pode constipar-se.
Dinheiro: Tendência para gastar desen-
freadamente. 
Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

gémEOs: Carta Dominante: O 
Eremita, que significa Procura, 
Solidão.
Amor: Se se sentir sozinho saia, 

distraia-se mais. 
Saúde: Alguns problemas de estômago.
Dinheiro: Tudo estará a correr pelo lado 
mais favorável.
Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: O Louco, que significa Excen-
tricidade.
Amor: Aproveite a onda de ro-
mantismo que o irá invadir.

Saúde: Cuidado com os excessos.
Dinheiro: Controle a impulsividade.
Números da Sorte: 7, 22, 23, 28, 33, 39

LEÃO: Carta Dominante: A Tem-
perança, que significa equilíbrio.
Amor: Dê mais atenção ao seu 
companheiro, ele pode estar ca-
rente.Saúde: Vá ao médico, faça 

uma consulta de rotina.
Dinheiro: Seja mais exigente consigo, só 
assim conseguirá atingir o sucesso.
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

vIrgEm: Carta Dominante: Vale-
te de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas.
Amor: Uma relação de amizade 
poderá evoluir para algo mais sé-

rio.
Saúde: Consulte o seu médico.
Dinheiro: Resolverá os seus problemas 
facilmente.
Números da Sorte: 2, 3, 5, 8, 19, 20

bALANÇA: Carta Dominante: 6 
de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Não deixe que os amigos 
se queixem de falta de atenção. 
Combine uma saída com eles. 

Saúde: Não coma nada que possa fazer-
-lhe mal. Dinheiro: Tenha cuidado com as 
intrigas no local de trabalho.
Números da Sorte: 1, 6, 9, 41, 42, 49

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
Rainha de Copas, que significa 
Amiga Sincera. Amor: Saiba ajudar 
aqueles que necessitam da sua aju-

da. Saúde: Com disciplina e controlo tudo 
estará bem. Dinheiro: Uma pessoa amiga 
vai precisar da sua ajuda a nível financeiro. 
Números da Sorte: 8, 10, 36, 39, 41, 47

sAgItárIO: Carta Dominante: Rei 
de Espadas, que significa Poder, 
Autoridade. Amor: Não deixe que 
abusem da sua boa vontade. Saiba 

impor limites nas relações com os outros. 
Saúde: Possíveis dores em todo o corpo. Di-
nheiro: Cuidado com os grandes investimen-
tos. Números da Sorte: 5, 6, 7, 10, 18, 22

cAprIcórNIO: Carta Dominan-
te: O Julgamento, que significa 
Novo Ciclo de Vida. Amor: Uma 
pessoa vai desapontá-lo, porque 
vai mostrar a sua outra faceta me-

nos apreciada. Saúde: Coma mais fruta 
e legumes. Dinheiro: Momento tranquilo, 
mas não ande tão despreocupado quanto 
a este campo da sua vida. 
Números da Sorte: 8, 9, 10, 17, 19, 25

AquárIO: Carta Dominante: A 
Justiça, que significa justiça.
Amor: Momento em que andará 
mais isolado dos seus familiares. 

Saúde: Cuidado com o frio, pois o seu sis-
tema imunitário anda muito frágil. Dinhei-
ro: Seja prudente na forma como adminis-
tra a sua empresa. 
Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

pEIxEs: Carta Dominante: A 
Morte, que significa Renovação. 
Amor: Não pense que todas as 
suas relações amorosas vão ser 

iguais àquelas que o magoaram. Saúde: 
Procure com maior regularidade o seu 
oftalmologista. Dinheiro: Terá segurança 
financeira.
Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58
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Programação 
Semanal

quArtA-fEIrA
2 DE juLhO                              
01:30 Ingrediente secreto
02:12 bairro Alto
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
 Ourém
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:08 verão totalDireto
 Ourém
13:00 portugal em Direto
14:02 Ler +, Ler melhor
14:11 vida Animal em 
 portugal e no mundo
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
15:46 Ingrediente secreto
16:29 O preço certo
17:24 Os Nossos Dias
18:07 telejornal madeira
18:39 telejornal Açores
19:17 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:34 Ingrediente secreto
21:19 mundial somos Nós
 A Outra vida da seleção
21:47 A raia dos medos
22:37 Estranha forma de vida
 uma história da música
 popular portuguesa
23:43 sons da madeira
00:32 telejornal Açores
01:04 telejornal madeira

quINtA-fEIrA
3 DE juLhO                               
01:30 correspondentes
02:10 podium
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
 Luso
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 verão total
 Luso
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:15 correspondentes
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 correspondentes
21:00 bombordo
21:35 fatura da sorte
21:40 uma família Açoriana
22:20 podium
23:30 sons da madeira
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
4 DE juLhO                               
01:30 Estranha forma de vida
02:10 poplusa
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
 águeda
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 verão total
 águeda
12:00 programa a designar
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:00 programa a designar
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 3 por uma
21:30 poplusa
22:20 Estranha forma de vida
23:30sons da madeira
00:25telejornal Açores
00:55telejornal madeira

sábADO
5 DE juLhO                               
01:30 Estranha forma de vida
 uma história da música
 popular portuguesa
02:05 portugal 3.0
03:00 bom Dia portugal
05:45 Endereço 
 Desconhecido II
 cidade rio de janeiro

06:30 programa a designar
07:05 portugal 3.0
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 programa a designar
11:00 macau contacto 2014
11:30 califórnia contacto
12:00 Atlântida - AçoresD
13:30 programa a designar
14:45 voz do cidadão
15:00 telejornalDireto
16:00 programa a designar
18:10 3 por uma
19:00 24 horasDireto
20:30 cOOLi
21:10 telejornal madeira
21:40 telejornal Açores
22:10 Inesquecível
23:40 cOOLi
00:20 macau contacto 2014
00:55 califórnia contacto

DOmINgO
6 DE juLhO                               
01:30 biosfera
02:00 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 bairro Alto
07:05 Nha terra
 Nha cretcheu 2014
08:00 jornal da tarde
09:15 programa a designar
10:00 barrigas de Amor
13:00 brasil contacto 2014
13:30 EuA Nova
 Inglaterra contacto
14:05 programa a designar
14:35 Eurotwitt 2014
15:00 telejornal
16:15 cOOLi
17:00 programa a designar
17:30 Inesquecível
19:00 24 horasDireto
20:30 mundial somos Nós
 A Outra vida da seleção
21:10 telejornal madeira
21:40 telejornal Açores
22:10 Inesquecível
23:40 3 por uma
00:30 brasil contacto 2014
01:00 EuA - Nova
 Inglaterra contacto

sEguNDA-fEIrA
7 DE juLhO                               
01:30 Especial saúde 2013
02:05 sons da madeira
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
 fig. castelo rodrigo
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 verão total
 fig. castelo rodrigo
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:15 Especial saúde 2013
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:13 telejornal madeira
18:38 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 Especial saúde 2013
21:00 sinais de vida
21:40 um dia, cinco Estórias
22:25 bairro Alto
23:30sons da madeira
00:24telejornal Açores
00:55telejornal madeira

tErÇA-fEIrA
8 DE juLhO                               
01:30 Ingrediente secreto
02:15 bairro Alto
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
 ponte de sôr
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 verão total
 ponte de sôr
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:05 Ingrediente secreto
16:50 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:15 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
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Domingo das 15h às 18h | 35 York, westmount

eSPírito Santo de BlainVille
Informamos que o Império das crianças da rainha santa Isa-
bel de blainville será nos dias 5 e 6 de julho, e, o mordomo 
deste ano é jacob costa foucault.sexta-feira reza na escola, 
sábado o grupo Os panteras de toronto, e domingo Eddy 
sousa, Dj xmene o grupo folclórico de Laval. procissão ao 
meio-dia a Igreja Notre-Dame de L’Assomption, com a filar-
mónica do Divino Espírito santo de Laval.
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique E.
514-278-2900

10$ v Chamadas ilimitadas através do Canadá2 (Nenhum custo interurbano)

Visualizador e Voice mail, re-envio das chamadas,3 

Chamadas a espera e chamada em conferência incluido

Nenhuma visita de um técnico necessário

Você poderia manter o seu número de telefone de casa actuel4

v

por 
mês1

Um telefone
residencial
mais barato
economize com a telefonia residencial de fi do

Para os clientes da Fido

Aparelho Telefone Residencial necessário.

v
v

v

EDiTORiAL

Qual o PaPel da CiênCia e da teCnologia
na ConStrução do futuro indefinido

Felizmente, qualquer que seja o futuro, a ciên-
cia é indomável, mau grado a tecnologia ser 

domesticável.  É que a ciência conduz-nos ao de-
sejo de perscrutar um horizonte visionário, sem-
pre em expansão, e só aceita a independência de 
pensamento como a força legítima, capaz de gizar 
respostas às perguntas imprevisíveis, do mundo 
admirável do mistério da descoberta.
A investigação na procura do saber novo floresce 

no desejo e na curiosidade de penetrar cada vez mais 
na origem da vida e do universo. a tecnologia de-
senvolve processos económicos racionais, ligados às 
conquistas da ciência, o que se torna cada vez mais 
difícil e complexo. as sociedades capitalistas liberais 
emergem como produtos naturais de forças impulsio-
nadoras do desenvolvimento tecnológico e, por isso, 
apresentam-se, hoje , como modelo quase único, a 
ser adoptado por toda a humanidade. por isso, recor-
re-se à tecnologia para se criarem estruturas e aplicar 
métodos que permitam a adoção desse modelo em 
sociedades culturalmente díspares, algumas delas 
com preocupações básicas simples.
a ciência revolta-se e não aceita que se tenha atin-

gido o fim da evolução da pessoa humana. Por isso 
vai procurar caminhos, cada vez mais, à margem do 
Poder... O Estado, preocupado, doseia os meios fi-
nanceiros.
as sociedades de informação, melhor dizendo do 

conhecimento, assistirão à chegada de uma nova in-
tegração de todos os dados e pela total conexão entre 
eles. a banalização dos produtos de informação a ní-
vel individual e das empresas determinam novos mé-
todos de trabalho e de gestão empresarial e institucio-
nal. o peso da informação e dos agentes eletrónicos 
de transformação refletir-se-ão na vida do dia-a-dia 
do cidadão. o estado liberal mostra naturais sinais 
de ansiedade e pretende o controlo, em nome do bem 
comum.
com a liberdade em perigo, a ciência procura novas 

formas de defesa do cidadão perante o estado.
entretanto, a ciência no seu mundo de descoberta, 

ao mesmo tempo que não prescinde do saber pelo 
saber, pretende tornar mais igual a dignidade no tra-
balho, seja na agricultura, na indústria, nos serviços, 
nas nossas casas.
a biotecnologia será mais do que grande ideia. irá 

dominar nos campos e nas provetas a produção vege-
tal e animal, jogando com a marca da vida, o adn. 
a biotecnologia médica avança na engenharia das 
drogas e surgem na engenharia e os computadores 
celulares. a medicina tem avanços espetaculares e 
milhões de bactérias digerem a poluição...
entretanto, o mercado estará cada vez mais ávido 

desses novos produtos. Mas a tentação de dominar 
o processo de vida e alterar a sua harmonia oferece 
perigos sem fim... Algumas pessoas julgarão que se 
podem aproximar de Deus para um desafio... É a ilu-
são do terceiro milénio.
Mas os problemas não param. O desafio global do 

ambiente exige novos modelos de desenvolvimento 
e, em particular, a intensa aplicação de tecnologias 
limpas na produção, no desenvolvimento de novas 
formas de energias e a sua utilização racional. por 
isso, a estabilização do co2 na atmosfera, a drástica 
diminuição da poluição, a redução do tratamento e 
reciclagem de resíduos de toda a espécie, o incentivo 
ao fabrico de produtos naturais, a valorização, com 
amor, da Mãe-natureza exigem que um fundo verde 
mundial financie o desenvolvimento harmónico do 
planeta. uma iniciativa estratégica, desenvolvida por 
uma rede mundial, não só deve salvar a terra, mas 

dar vida nova aos puros riachos e à floresta repousan-
te, ao animal selvagem e ao homem vivendo em paz e 
alegria... E aqui, a ciência e a tecnologia têm desafios 
criativos e inovadores sem fim.
a ciência e tecnologia têm de dar resposta inteligen-

te à resolução dos problemas mundiais que vão desde 
a fome à massificação disforme dos meios urbanos.  
a ciência e a tecnologia, perante as consequências 
desastrosas a que deu origem no passado, não pode 
viver sem alma. a educação é a chave-mestra. a saú-
de, o bem que não pode esconder-se do cidadão. a 
inter-relação com a cultura e porque não a religião, 
determinará, por isso, um espaço de humanidade, 
ideais que vivem mais perto do que julgamos.
E será possível, compatibilizar os interesses de 

Estado-nação com comunidades de países e mul-
tinacionais? Talvez...
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FOTOS DA SEMAnA

cASAL DA SEMAnA Armenia Teixeira
Advogada

 o’hAnLon SAnderS teiXeirA
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

CoiSaS do CoriSCo

caros amigos leitores deste conceituado jornal, 
queria fazer mais uma crónica antes das fé-

rias bem merecidas,que todos nós vamos benefi-
ciar este verão, verão este,que tardou em entrar, 
parecia que ficava sempre a porta, mesmo se esta 
estava aberta pra trás; como é costume se dizer.
assuntos não faltam, mas o espaço e limitado vou 

ter que escolher os melhores, e agradeço aos es-
timados leitores, que por vezes, me dão ideias de 
certas coisas do corisco que se têem  passado nas 
suas tarefas do dia-a-dia. Quando nós portugueses 
esperamos pelo verão pra celebrar os nossos santos 
populares e as domingas sempre muito divertidas e 
grandiosas,gostei imenso de ver os mordomos da 
santa cruz sentados numa carruagem, lindos, anti-
gamente era numa carroça,sem molas, também era 
costume carro de bois, alias quem costuma a ir a Fall 
river ainda pode ver carro de bois e carroças, verde 
e vermelhas á moda de são Miguel. Hoje alguém que 
sabe fazer uma carroça é um artista. Falo carroça de 
boi porque há também carroça de cavalo, é diferente, 
e há charabão, mas isto era prós ricos, com bancos 
forrados e uma cancela
com um patilhão pra ajudar sobretudo as senhoras a 

subir pró charabão. Voltando as festas, enquanto mui-
tas igrejas são vendidas em Montreal e nos arredo-
res, foi com um grande prazer e alegria que num dos 
meus passeios durante um fim-de-semana com a mi-

nha mota parei e entrei na pitoresca igreja de saint-
-joseph-du-Lac, onde fui acolhido por um aperto 
de mão do pároco da freguesia, que estava no adro 
á espera das famílias que encheram a linda igreja pra 
batizar uns lindos béb´ss. já em saint-andré-apôtre 
não era santos populares mas sim a festa dos vizi-
nhos, ruas fechadas música e crianças por todos lado. 

gostei de ver cuidado coM a nossas 
crianÇas em vez de dizer conduza prudentemen-
te, dizia  conduZa coM aMor. Bravo.
Pra por um ponto final gostaria de dar minha opi-

nião sobre a seleção, não percebo nada de futebol, 
mas de carros sim, conduzo um há mais de 27 anos 
e 45 horas por semana, por isso veio-me a ideia que 
a nossa seleção faz lembrar um carro com um pneu 
de inverno e três de verão, se não há resistência faz 
o trabalho, mas basta um pouco de dificuldade pela 
frente e não avança mais. “MAi nADA”.

jOSÉ DE SOUSA

Parabéns a este casalinho, que já lá vai um ano juntos.

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, 
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de ex-
periência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda 
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor, 
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Des-
vios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resul-
tados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca 
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

AStrÓLogo – grAnde mÉdium Vidente
ProfeSSor AidArA

falo português
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oS açoreS: uma linda SurPreSa
LUiZ SARAiVA

quando estudei em Portugal,  falaram-me dos 
Açores geograficamente, deram-me o nome 

das ilhas o nome das cidades, da capital,  das pro-
duções económicas, e nada mais.
como tenho o hábito de escrever, coisas especiais 

quando falo en qualquer lado, fiz uma pesquisa no 
web sobre os Açores, e fiquei surprendido, de ma-
neira extremamente agradável, com o que li, com 
as fotografias que vi, com a história, que apendi. 
ainda mais surpreendido com a quantidade de 
poetas e escritores ali nascidos.
Há uma lista de poetas e escritores ali nascidos de 

mais de 250 nomes, entre os quais: Teófilo Braga, 
Vitorino Menésio, natália correia, carlos Wal-
lenstein, canto e castro, antero Quental etc.
MesMo uM presidente da repuBLica 

ManueL ariaga, etc. etc.
 aprendi que se fazem ali esculturas de miolo de 

figueira e de escamas de peixe. 
surpreendido,a minha  imaginação e inspiração 

desesperada, provocou o que lhes vou dizer:  
no meio do oceano plantado entre a europa e a 

américa, nasceram da boca dos dragões de fogo 9 
raparigas, hoje mulheres da mesma família, ninfas, 
sereias,  lindas  excessionalmente belas.
 graciosas, ilha branca com caras brancas 

bonitas, olhos tristes em amendoa,corpo sensual, 
com os seios virados para o céu á procura do paraí-
so,... ora elas são o paraiso,um paraiso de flores,de 
hortências empurradas pelos moinhos de vento da 
terceira ao corVo ilha preta, do FaiaL a 
ilha azul, s. MigueL a ilha verde, Fala-se da ser-
ra da estrela, como sendo a montanha portuguesa 
por excelência, ora a montanha do pico é a mais 
alta de todo o território português.
como todas as mulheres são diferentes, as ilhas o 

são também.a moça de sta Maria, ilha dourada, 
é a unica mulher reconhecida pela sua alegria,  que 

gosta de festas e tem o prazer de receber o mundo 
com uma elegância e uma nobreza desconcertante.
no mundo existem: as montanhas rochosas, a 

cordilheira dos andes, a cordilheira do ural.
 pena é que não se fala, da cordilheira de st. 

george, a mulher mais alta da familia. 

Falta uma mulher, parece que é a mais rica com 
uma vegetação dourada,  chamam-lhe a suiÇa 
do atLÂntico. o seu nome para mim é 
o de todas elas o mais bonito :as FLores.
tudo isto faz certamente,  um povo orgulhoso, 

fiel e amigo. Geralmente os açoreanos não men-
cionam
que são portugueses, mas açoreanos o que quer 

dizer a mesma coisa. eu dise numa reunião, um 
facto estranho ,que é mais a propósito, para os aço-
reanos.
pode-se tirar, uma pessoa dos açores mas não se 

pode tirar, os acores dum acoreano.
Benditas sejam as mulheres que descobri. 
Bendito o povo,  que vive com elas, 
bendito os Açores, para sempre.

clínica sem Apontamento
sexta-feira de 9h - 12h

clinica de saúde viagem

medecina Estética
(Botox, Dermafillers, etc.)

2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

Domingo: 10h00-13h30
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SPort montreal e BenfiCa CeleBram
o Padroeiro da Sua Cidade riVal

Todos os anos, o Sport Montreal e Benfica ce-
lebra com brilho o são joão, padroeiro da 

cidade, onde vive nos seus murros, o Fc Porto, 
clube rival do Sport Lisboa e Benfica. Oficialmen-
te, trata-se de uma festividade católica em que se 
celebra o nascimento de São joão Baptista, que 

se centra na missa e procissão de São joão no dia 
23 de junho, mas a festa do S. joão do Porto tem 
origem no solstício de junho e inicialmente tra-
tava-se de uma festa pagã. As pessoas festejavam 
a fertilidade, associada à alegria das colheitas e 

da abundância. Mais tarde, à semelhança do que 
sucedeu com o Entrudo, a igreja cristianizou essa 
festa pagã e atribui-lhe o S. joão como Padroeiro. 
este ano, com uma noite lida sem nuvens, o s.M.B. 

voltou este ano ao terreno da escola primáriaLam-
bert-closse, escola ao centro do bairro do Mile-end, 

onde vários jovens portugueses apreender o francês, 
como o português com as aulas do p.e.L.o.. a ac-
tual direcção apresentou uma ementa festividade, 
que respeitava o equilibro. a animação da festa foi 
confiada Eddy Sousa e ao Dj X-MEN, vestido com 
uma camisola do Sport Lisboa e Benfica. É o rancho, 
que tem as suas praticas na sede do s.M.B., que fez 
os membros da próxima geração, com as crianças da 
escola do grupo folclórico dos campinos do ribatejo. 
depois foi a marcha das mulheres da associação 

portuguesa do canada, que ė uma inspiração das tra-

Miguel Félix

dicionais marchas de peniche, que era composta an-
tigamente só de mulheres. a recepção foi boa, todos 
ficarem contente entusiasmo pelas novas coreografia. 
para concluir a noite rica foi o grupo dos adultos que 
fizeram conhecer as tradições do Ribatejo.
a noite acabou depois das 1h de manha, graça a 

paciência e a tolerância dos vizinhos. Muitos obri-
gados a eles, que permitir um sucesso numa festa tra-
dicional, que esperemos que voltara com o mesmo 
sucesso. E aos portugueses, benfiquistas e outros, são 
convidados a fazer uma volta ao Benfica. E boa via-
gem aos campinos do ribatejo, que irão este outono 
no exterior da cidade para fazer conhecer os talentos 
daqui. 

linda noite de São joão no oriental 
Domingo dia vinte e três, como manda a tra-

dição, foi realizada no clube Oriental Portu-
guês de Montreal mais uma noite de comemora-
ção dos santos populares, desta feita o São joão 
Batista considerado dia nacional do quebeque e 
dia feriado.
como é bastante conhecido, este clube tem ao lon-

go de vários anos sabido responder às atividades da 
festa nacional como também à tradição do nosso país 
comemorando este santo padroeiro. 
para este evento o oriental mostrou mais uma vez 

com apanágio que querer é poder achando uma boa 
equipa de benevoles para a execução desta festa que, 

infelizmente, dura algumas horas. 
É também época de férias e muitas das pessoas que 

de costume ajudam no clube já partiram para goza-
rem essas merecidas férias. Foi uma noite quente de-
vido ao calor humano como também o calor natural 
da natureza. Muita gente esteve presente para sabo-
rear uma boa sardinhada, bifanas, e outros acepipes 
que são habituais destas festas.
por volta das onze horas saiu a tão desejada marcha 

do oriental que tão briosamente tem representado o 
clube durante 30 anos, com lindos trajes através dos 
anos. devido ao falecimento do ensaiador, joão nu-
nes que fez durante vários anos um excelente trabalho 
mas que este ano toda a marcha estava entristecido
Friso neste caso porque a Marcha quase não saiu 

este ano, mas todos os marchantes puseram as suas 

tristezas e preparam a marcha em honra do joão 
nunes que fez muito para a marcha e para o clube 
oriental. então a marcha foi de uma tristeza que, eu 
mesmo chorei quando a Fátima Miguel, a madrinha 
desta marcha cantou um Fado bastante emocionante.  
É óbvio que na noite de festa tem de haver música, 

dança e muita alegria. 

encontram-se amigos e conhecidos e fazem-se ami-
zades ao longo destes festejos. 
na parte musical tenho de reconhecer o excelente 

trabalho do Dj Entre-nós, do Mário Santos Mari-
nho e Luís de Melo. 
Parabéns à comitiva da festa.
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grande SuCeSSo no diVino
eSPírito Santo em Ste-thérèSe

Os festejos em Ste-Thérèse no fim-de-semana 
transacto em louvor do império de São Pe-

dro foram um grande sucesso, desde sábado até 
domingo.
Foi no ambiente enternecedor do altar, circundado 

os símbolos do divino espírito santo, e à volta do 
qual mais tarde se rezou o terço da sétima dominga 
deste muito popular “império”, durante uma semana 

na sua sede, e que foi bastante participada durante 
toda estas festividades. 
na verdade o divino espírito santo está bem vivo 

nesta zona tão distante de Montreal, e óptimo para 
matar saudades e reavivar estas memórias da terra 
apetecida e distante!
no sábado, foi o dia mais forte com a vinda do ar-

tista, vindo de portugal, gabriel fazendo um grande 
espetáculo onde todos apreciaram um grande artista. 
nos últimos anos, a associação têm trabalhado mui-
to forte para fazerem destas festividades tornando-a 
uma das melhores no Quebeque. estão de parabéns! 
já é muito difícil organizar uma festa desta enver-
gadura e puderam elaborar, de uma certa maneira, 
trazendo grandes artistas para criarem uma festa e 
um ambiente incrível como este. nós não podemos 
esquecer que esta organização teve a oportunidade 
dar um pouco de tudo para todos. tal como a vinda 

da Marcha do Oriental fizeram um espectáculo me-
morável. E para finalizar este dia, foi servida a carne 
guisada no exterior.
sob um enorme pavilhão todos poderam saborear 

ao ar livre, a deliciosa comida.
no domingo, após a missa solene na igreja coeur 

immaculé de Marie onde “Monseigneur andré des-
rochers” presidiu a missa. também podemos notar 

que houve uma grande participação de vários grupos 
comunitários e políticos através do Quebeque.
organizaram uma linda procissão bastante linda 

acompanhada pela Filarmónica do divino espírito 
santo de Laval e da Filarmónica portuguesa de Mon-
treal. após a chegada da procissão ao adro, com a 
saída das pombas, a festa continuou com a orques-
tra Rythmo Live Band e depois tivemos a atuação 
do cantor nuno portugal vindo de portugal que fez 
vibrar todos com o seu estilo bastante mexido. 
Foram servidas as tradicionais sopas do espírito 

santo com bastante abundância para todos os presen-
tes. depois das saborosas sopas, foi a parte do entre-
tenimento. decorreram, assim, da melhor maneira, 
tivemos também a atuação da Marcha da associação 
portuguesa do canadá. 
Parabéns a todos, e para finalizar Viva o Divino 

Espírito Santo!
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CAntinho dA PoesiA

Silva, Langelier & Pereira inc.
S e g u r o s  g e r a i s

75  Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

Poema do PoBrezinha
Na vida nada tenho e nada doce

Eu ando a mendigar pelas estradas
No silêncio das noites estraladas

Caminho sem saber por onde vou!

Na minha poesia eu dito
Dos pobres e tanta tristeza

Na Bíblia está escrito
Jesus amou a pobreza!

No mundo não tenho nada
Sou mais triste do que Jó

A chuva, ao vento a geada
Sem abrigo nem pousada

Estendo a minha mão mirrada
De quem de mim não tem dó

Dai aos pobrezinhos
Todos os afabos

Que os vossos carinhos
Vos hão-de ser pagos

Pois que dar aos pobres
Bem diz o escritor
É como emprestar
A nosso Senhor

Odete Vasconcelos

Solitude 
Para luana d’oliVeira

Um dia quem sabe...
Eu acorde de uma vez por todas... 

Do meu sono profundo
Da minha solidão sem fim 

Levante-me
 Ganhe as ruas 
Dobre a esquina

Ai! Vou-te encontrar 
Tu vai estar tão bela... 

Tão linda...
E pronta para mim

Pronta para me amar

Tomar-te-ei pelos braços... 
Por fim

Colarei a minha boca a tua...
Minhas mãos se perderam 
Nos teus cabelos infindos

E percorrei o teu corpo infinito

E afastarei a solidão
Da minha vida

Para todo sempre 
Samuel da Costa é poeta em Itajaí

monte gordo
Monte Gordo é açucena

Juntinho a Vila Real
Tem a praia mais amena
Das praias de Portugal.

Banhada p’lo mar azul
De areias brancas e finas

É a praia mais a Sul
No País das Cinco Quinas.

É destino gigantesco
Na época balnear

Tem carisma pitoresco
E o mais tranquilo mar.

A praia dos pescadores
É verdadeira aguarela

Motivou muitos pintores
Celebrizá-la na tela.

Todo um mosaico envolvente
Satisfaz nossos anseios
De dia a praia atraente

À noite os belos passeios.

Minha praia favorita
Que com saudade recordo

Por ser serena e bonita
A praia de Monte Gordo.

Euclides Cavaco

um São joão de 
alegria e na fé PoPular
MiGUEL FÉLix

A tradição continua mas um ano. As festas do são 
joão da missão santa cruz são sempre um mo-
mento de partilha e de bom viver. Mas este ano, 
o são joão não deu sol, mas o povo santo, mesmo 
a isso o honrou com amor e com prazeres. Foi en-
tão, o 24 de junho, dia do santo popular, São joão, 
padroeiro, que a Missão santa cruz celebra, com a 
tradicional missa em honra e depois, com as acti-
vidades culturais do dia.
Mas a falar do são joão na missão santa cruz era 

interessante, de conhecer um pouco mais sobre esse 
santo, que todos os portugueses louvam todos os 
anos. o são joão do 24 de junho é o são joão Bap-
tista foi segundo a narração do evangelho de são Lu-
cas, era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, prima 
de Maria, mãe de jesus. a importância do seu nome 
João advém do seu significado que é “Deus é propí-

cio” e apelidaram-no “Baptista” pelo facto de pre-
gar um baptismo de penitência (Lucas 3,3.) Baptizou 
muitos judeus, incluindo jesus, no rio jordão, e intro-
duziu o baptismo de gentios nos rituais de conversão 
judaicos, que mais tarde foram adoptados pelo cris-
tianismo. É o único santo cujo nascimento e martírio, 

em 24 de junho e em 29 de agosto respectivamente, 
são evocados em duas solenidades pelos cristãos.
Voltamos em Montreal e a Missão santa cruz. as 

actividades culturais tiveram lugar a certa como uma 
missa dum padre. Foi o rancho folclórico português 

de Montreal, seguido do rancho folclórico das ilhas 
do encanto que apresentar as danças tradicionais, 
lembrando a comunidade o seu passado e as suas raí-
zes. Mesmo com a chuva, as pessoas estiveram pre-
sente, para comer as tradicionais sardinhas, bifanas e 
as famosas malasades.
as 19h30, a parte dos ranchos acabou, por deixar 

lugar na animação musical do dj entre nós e com 

Mário silva e Luís Melo, que foram capaz de ani-
mar a sala, que estava ansiosa de ver as marchas das 
Mulheres da associação portuguesa do canadá e do 
clube oriental. depois de 90 minutos de danças, as 
pessoas estavam prontos para receber com aplausos 

as marchas. Foi a marcha das Mulheres, que foi a 
primeira a mostrar o seu trabalho de floral. Para con-
cluir a noite, foi a marcha do clube oriental em luto, 
que realizou umas danças, mas sobretudo uma lida 
homenagem de poesias ao seu assessor joão nunes, 
faleceu em junho 2014.
Foi assim que a comunidade portuguesa presente 

na Missão Santa cruz celebrou a sua maneira o 
dia de São joão. Mas bom teremos que renegociar 
com o São joão o contrato, porque já lá vão dois 
anos, que ele deixa cair uma boa chuva acima de 
nós.
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“fomoS nóS, Com SóCrateS, 
Que PreParámoS terreno
Para CorteS”

“faz Sentido Que enCerrem eSColaS Com tão PouCoS alunoS”

Um grupo de militantes do PS respondeu ao 
apelo dos notáveis, garantindo que foi o seu 

partido, nos anos de governação de josé Sócrates, 
que “conduziu Portugal ao desastre” e assumindo 
que deixar voltar os mesmos ao poder seria come-
ter um “crime contra a nação”, indica o jornal i.
 os históricos ‘rosas’ antónio almeida santos, jor-

ge Sampaio, Manuel Alegre e José Vera Jardim fize-
ram, na semana passada, um apelo para que a situa-
ção que se vive no PS seja “clarificada”, pedindo aos 
socialistas que “não se enganem no adversário”. em 
resposta à declaração dos notáveis, um grupo de mi-
litantes do partido escreveu um texto em que culpa os 
anos de governação de josé sócrates por terem pre-
parado “o terreno para os cortes salariais, para as pri-
vatizações feitas sem critério e para o descrédito das 
instituições”.“Fomos nós, socialistas, que o fizemos 
e quanto mais rapidamente o compreendermos me-
lhor será para o PS e para Portugal”, afirmam Henri-

que neto, Ventura Leite, rómulo Machado e antónio 
gomes Marques, no documento a que o jornal i teve 
acesso.no mesmo texto, os militantes dizem ainda 

que é imperioso impedir que “os mesmos que condu-
ziram portugal para o desastre” voltem ao poder, sob 
pena de se cometer um “crime contra a nação e um 
ultraje aos princípios e valores do partido socialista”.

médiCoS ‘aPanhadoS’ ao meSmo
temPo em hoSPitaiS diferenteS

Estão a ser investigados vários médicos por 
ter sido detetado que estariam escalados em 

hospitais públicos e privados ao mesmo tempo. O 
processo, espoletado pelo inspeção-geral das Ati-
vidades em Saúde (iGAS), já está sobre a alçada 
do Ministério Público para investigação de even-
tuais ilícitos criminais, explica esta terça-feira o 
jornal Público.

um caso onde vários médicos terão sido apanha-
dos a trabalhar em horários simultâneos em hospi-
tais públicos e privados é esta terça-feira noticiado 
pelo jornal público. de acordo com o noticiado, o 
processo que está agora a ser investigado pelo Mi-
nistério público para apurar a eventual prática de ilí-
citos criminais teve por base uma denúncia recebida, 
em novembro de 2013, pelo administrador do centro 
Hospitalar de Lisboa norte, entretanto enviada para 

o igas.um dos casos mencionados pela publicação 
está relacionado com a empresa out intervencion 
que terá contratualizado com a Maternidade alfredo 
da costa um regime de prestação de serviços médi-
cos especializados de consulta de cirurgia plástica, 
adstrito à unidade de patologia mamária, que terá 
custado aos cofres públicos 200 mil euros.aqui, vá-
rios médicos terão sido denunciados por estarem a 
trabalhar, em horários simultâneos, no Hospital de 
santa Maria, prestando, à mesma hora, serviços nou-
tros hospitais públicos e privados.
De referir que este empresa foi criada pelo filho do 

ex-diretor da Mac em conjunto com o diretor da ci-
rurgia plástica de santa Maria, sendo que, entretanto, 
este último, já pediu uma licença sem vencimento do 
hospital público.contactado pelo jornal público, jor-
ge Brandão, ex-diretor da Mac, disse que o contrato 
celebrado seguiu “os trâmites normais”, acrescentan-
do que “não há qualquer lei que proíba que [um pai] 
contrate uma empresa de um filho. Ele não pode ser 
beneficiado, mas também não deve ser prejudicado”.
Por fim, de referir que esta investigação identifi-

cou um total de 14 médicos e um técnico superior, 
da região de Lisboa, mas igualmente do alentejo e 
da região centro, por alegadamente terem prestado 
serviços em horários semelhantes em vários locais, 
privados e público.

VatiCano demora 20 
anoS a deStituir
Padre Pedófilo 
A igreja católica demorou quase 20 anos a 

destituir um padre acusado de abusar se-
xualmente de menores na Austrália, segundo foi 
discutido hoje na comissão governamental que in-
vestiga estes crimes.
john gerard nestor era sacerdote numa diocese 

da cidade de Wollongong quando foi acusado, em 
1997, de ter abusado de um menino, disse o advo-
gado angus stewart, que assiste a comissão no in-
quérito, citado pela agência aap. o caso de nestor 
está a ser abordado hoje pela comissão governamen-
tal incumbida de investigar a resposta por parte das 
instituições aos abusos sexuais a menores cometidos 
no seio de instituições públicas, sociais e religiosas 
da austrália. a comissão centra-se na forma como a 
igreja católica, apoiando-se no direito canónico, en-
frentou os casos de pedofilia cometidos por sacerdo-
tes, explicou o advogado. nestor admitiu, em 1997, 
que dormiu num colchão colocado no chão com o 
adolescente e o seu irmão menor em julho de 1991, 
mas negou qualquer contacto sexual.
o ex-padre de 50 anos, que costumava dirigir acam-

pamentos de verão para acólitos, foi condenado por 
atentado ao pudor agravado, apesar de depois, em 
1997, ter sido absolvido.angus stewart explicou 
hoje durante uma audiência na cidade de Sydney que 
essa decisão judicial veio pôr a descoberto queixas 

contra nestor, como fazer com que os meninos na-
dassem nus e competissem entre si para comparar os 
seus atributos físicos durante os acampamentos.Foi 
assim que, em 1997, o então bispo de Wollongong, 
philip Wilson, expôs o caso de nelson junto das au-
toridades eclesiásticas e decretou formalmente a sua 
cessão de funções como sacerdote.após 11 anos de 
investigações ao caso de nestor, levadas a cabo em 
várias instâncias, incluindo no Vaticano, Bento XVI 
destituiu-o, em 2008, depois de as autoridades aus-
tralianas e a diocese de Wollongong terem recebido 
novas informações relativas a graves ofensas come-
tidas por nestor contra as leis da igreja católica.”Foi 
assim que a ordenação de john nestor como sacerdo-
te e o seu trabalho na diocese de Wollongong termi-
naram, quase 20 anos depois de terem surgido acu-
sações relativamente à sua conduta com menores”, 
sublinhou o mesmo advogado.
a comissão, que prevê entregar um relatório preli-

minar ao Governo federal até ao final do mês antes 
de concluir o seu trabalho, em dezembro, recebeu em 
audiências privadas cerca de 1.700 denúncias de abu-
sos sexuais, das quais mais de mil implicam institui-
ções religiosas.
O estabelecimento desta comissão foi anunciado 

em novembro de 2012, depois de a polícia do esta-
do australiano de nova Gales do Sul ter acusado 
a Igreja Católica de encobrir casos de pedofilia, 
alegadamente organizada, de tentar silenciar as 
investigações e de destruir provas cruciais para 
evitar processos judiciais.A igreja católica reco-
nheceu, em setembro de 2012, a existência de 620 
casos de abusos sexuais contra menores cometi-
dos por sacerdotes na Austrália desde a década de 
1930.

no seu comentário semanal na TVi24, Augusto 
Santos Silva revelou que “faz sentido” o en-

cerramento de escolas “com um número tão redu-
zido de alunos”, acrescentando que a solução pas-
sa pela combinação de uma rede de transportes, 
com centros escolares bem preparados.
o ex-ministro socialista, augusto santos 

silva explica na antena da tVi24, que o 
encerramento de 311 escoas até ao fim do 
próximo ano letivo “faz sentido” e é uma 
medida necessária porque “a qualidade de 
aprendizagem é limitada, são microescolas 
e há um isolamento em que se decorre a aprendizagem 
de alunos. por razões deontológicas acho que as esco-
las com o número reduzido de alunos devem ser encer-
radas”. relativamente a um possível desaparecimento 
de comunidades, o ex-ministro socialista garante que 
“o estado não irá deixar de representar o serviço públi-

co. como solução podem combinar uma rede de trans-
portes com centros escolares mais bem apetrechadas, 
com mais alunos e professores. ou seja, escolas que 
conseguem garantir aos alunos condições de ensino 
que as micro escolas não conseguem prestar”. Mes-
mo assim, admite que “há erros claro, é preciso ouvir 

os autarcas. É neessário haver um esforço 
entre as autarquias e o governo”. do ponto 
de vista do desenvolvimento e em paticu-
lar, do regional, augusto santos silva ex-
plica que “não é uma questão de interior vs 
litoral. Há razões pedagógicas muito fortes, 

devemos pensar no interesse dos alunos”.
“O Governo ao invés de se desdizer, deveria pen-

sar num programa de restruturação ou requali-
ficação dos centros escolares no primeiro ciclo, 
básico e secundária e isto foi travado pelo atual 
Governo”, remata.



A Voz de PortugAl  |  2 de julho de 2014  |  P. 11

enfermeirA PreSente
QuArtAS-feirAS

dAS 11h-19h
- pressão arterial, glicemia e outras análises.
- Injecções e medicamentos
- vacinas
- serviços saúde/viagem
- serviços mãe/recém-nascidos
- tratamento de feridas.

PeçA o Seu foLheto e
informAçÃo doS PreçoS
no bALcÃo dA SucurSAL

félice saulnier e a sua equipa
orgulham-se de vos servir em português!

1 mont-royal est, mtl, 514-284-1865
(por baixo da Clinica luso)
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O  mEu DEsEjO DE 
pOssuÍ-LO E quE 
sE prOstE A mEus 
pés, cumprIu-sE, 
graças ao  xAmAN 
que com seus enlaços 
de amor, conseguiu  
que o meu homem me 
peça AmOr a todo o 
momento, enquanto 
que antes, não que-
ria nada comigo. Dou 
graças ao INDIO. 

LucErO 

O AmOr DELA é O 
mELhOr quE tEN-
hO. O facto de ela 
voltar para o meu 
lado, depois de es-
tar-mos separados 
tanto tempo.
com os AmArrOs 
INDIgENAs e suas 
rezas, fez com que 
ela deixasse as más 
companhias e me 
amasse a mim. 

gErArDO

cOm O mEu fILhO 
E O AmOr DELE, 
graças ás rezas e 
rituais deste nobre 
senhor, que conse-
guiu que o ódio da 
minha sogra se aca-
bou para sempre,e 
deixou de causar 
danos Negros com 
bruxOs. hoje so-
mos uma família 
muito unida e aben-
çoada. 

ELIsAbEth h  
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já O pOssO vEr E tÊ-LO AO 
mEu LADO. graças a este  IN-
DIO que me ajudou para que 
minha esposa reconsidere e 
veja quanto eu quero ao meu 
filho e retire o mal que nos fi-
zeram os seus pais para nos 
separar e hoje somos bons 
amigos.  fLOrENcIO   

cOm O mEu fILhO 
E O AmOr DELE, 
graças ás rezas e 
rituais deste nobre 
senhor, que conse-
guiu que o ódio da 
minha sogra se aca-
bou para sempre,e 
deixou de causar 
danos Negros com 
bruxOs. hoje so-
mos uma família 
muito unida e aben-
çoada. 

ELIsAbEth h  

quE ExIstEm! 
ExIstEm! E AgO-
rA tENh-O AOs 
mEus pés graças 
ao ENLAÇO EtEr-
NO, que lhe fez este 
verdadeiro secre-
tista, o xAmAN IN-
DIO, visitei vários, 
mas nenhum con-
seguiu fazer o que 
fez este xAmAN de 
conseguir colocá-
-lo a meus pés. 
EmILY DuchANs

por acreditar que podia jo-
gar com os sentimentos das 
pessoas que me amavam, 
cheguei ao ponto de perder o 
meu lar e a mulher que ama-
va. No entanto,graças ao IN-
DIO que me fez uma limpeza 
e realizou um enlaço indio.
Agora compartilho a minha 
vida com a mulher dos meus 
sonhos. LEONArDO ruIz    

Agora estamos juntos, não 
de corpo e mente, mas tam-
bem nas nossas almas,as 
quais não se poderão separar 
nunca,nem por ninguém de má 
intenção.graças a este indio,o 
qual nos livrou da desgraça e 
destruíção do nosso lar, só-
mente por inveja de terceiros. 
Obrigado. DAvID Y ANNA     

sabes que é um pouco com-
plicado expressar o meu  
amor, portanto és a pessoa 
que quero a meu lado e gra-
ças ao xAmAN encontrei-me 
com ela, mesmo se seus 
pais fizeram tudo para a tirar 
do meu lado, mas quando 
o amor é mais forte, tudo é 
possivel. graças ao  xAmAN 
tudo foi comprovado. 

mArIcELA 
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demoCraCiaS

Recentemente todos os cidadãos da União 
Europeia (UE) foram chamados a eleger os 

seus representantes junto do Parlamento Euro-
peu. como é hábito, a abstenção foi a nota sig-
nificativa destas eleições. 
o grupo político ppe (partido popular euro-

peu, que agrega o psd e o cds no caso portu-
guês) obteve a maior votação no conjunto dos 28 
países constituintes da ue seguido de perto pelos 
socialistas europeus. após esta eleição, outro im-
portante órgão da ue, a comissão europeia, será 
também substituída e aqui é que entra a polémica 
com os Britânicos, que juntamente com a Hungria 
tentaram vetar a escolha do ppe que recaía sobre 
jean-claude juncker. Mas antes de analisarmos 
esta questão convém esclarecer alguns pontos do 
complicado funcionamento das instituições euro-
peias. 
a lista de instituições europeias é composta por: 

parlamento europeu (deputados europeus eleitos 
diretamente pelo povo), concelho europeu (com-
posto pelos chefes de governo dos países consti-
tuintes da ue), concelho de Ministros (composto 
pelos ministros de determinado assunto a tratar, 
um por país), a comissão europeia (o orgão exe-
cutivo da ue), o tribunal de justiça da ue, Banco 
central europeu, tribunal de auditores (não tem 
qualquer poder legislativo ou judicial, monitori-
zando apenas os gastos ou aplicações dos fundos 
europeus). 
o parlamento europeu é a única instituição euro-

peia eleita diretamente por voto popular, e forma 
juntamente com o concelho e comissão europeias 
o braço legislativo da ue. 
o presidente da comissão europeia é proposto 

pelo concelho europeu tendo em conta as eleições 
do parlamento europeu e aprovado por este últi-
mo. assim, é importante uma estreita coordenação 
de intenções de ambas as instituições, concelho e 
parlamentos europeus, caso contrário as propostas 

de uma instituição podem ser recusadas por outra. 
o primeiro-Ministro Britânico, david cameron, 

manifestou desde cedo a sua recusa em aceitar 
jean-claude juncker para o cargo de presidente da 
comissão europeia, em contraste com os restantes 
colegas do concelho europeu (exceto a Hungria, 
que apoiou cameron), e também em contraste com 
o ppe que saíra vitorioso das eleições para o par-
lamento europeu. 
segundo o tratado de Lisboa, o concelho euro-

peu deve propor o próximo presidente da comis-
são tendo obrigatoriamente em conta as eleições 
para o parlamento europeu. contudo, é respeitável 
a objeção de david cameron, que alega que jean-
-claude juncker sempre lutou e continua a lutar 
por consolidar a ue em detrimento das liberdades 
de ação de cada governo dos países constituintes 
da ue. 
Quem concordar com david cameron deve con-

tudo lembrar-se da crise financeira que se abateu 
sobre a europa recentemente e que ainda manifesta 
os seus efeitos sobre portugal, entre outros países. 
por causa dessa mesma liberdade que os governos 
nacionais usufruem, vários países enveredaram 
por caminhos arriscados que os obrigaram a estar 
de mão estendida aos restantes parceiros europeus. 
a própria união monetária estará em causa senão 
houver uma coordenação eficiente centralizada. 
no meio de tudo isto temos que respeitar também 

cada um dos estados, a sua orientação sociopolíti-
ca, as suas especificidades. Sabemos também que o 
reino unido tem uma posição ambígua, que se por 
um lado quer beneficiar de todas as vantagens da 
ue, por outro lado não quer ceder nem um milíme-
tro nas suas pretensões, interesses ou liberdade de 
ação. esta postura entra em confronto direto com 
as necessidades que se sentem a nível da ue, pois 
não se pode dar liberdades e vantagens sem haver 
responsabilização e controle. 
Há também o princípio de solidariedade inscrito 

nos tratados fundamentais da ue e que muitas ve-
zes parecem ser ignorados, propositadamente ou 
não, pelos governantes e participantes das institui-
ções europeias. 
sabemos de experiência pessoal que em qualquer 

grupo todos os seus membros mais ou menos cons-
cientemente concorrem para a elaboração daquilo 
que se chama de espírito de grupo.  isto só ocor-
re quando há equilíbrio entre os membros, e esse 
equilíbrio nasce do intercâmbio saudável entre os 
membros, ou seja, quando as nossas pretensões e 
capacidade de oferta estão equilibradas e não fe-
rem os restantes membros. 
aqui penso que alguns estados, inclusive o reino 

unido, têm falhado, pois se muitas vezes apontam 
problemas concretos e que até têm alguma razão, 
por outro lado não apontam uma solução razoá-
vel para todos, emperram a engrenagem da união 
e acabam por se colocar à margem como a criança 
amuada que nega a brincar apenas porque os seus 
colegas se negam a brincar exatamente como ela 
pretende! 
sente-se que a europa estará fadada a consolidar 

uma união entre os seus povos, por variadíssimas 
razões, e esse movimento quase que impercetível 
e inconsciente deve agregar em torno de si todos 
aqueles que se sentem motivados para esse obje-
tivo. 
A Democracia deve sem dúvida promover o 

respeito pelas minorias, mas também deve pro-
por o respeito pela vontade da maioria caso 
contrário seria o caos e o retorno à ingoverna-
bilidade com terríveis consequências que ainda 
hoje assistimos em diversas regiões do Mundo. 
Trata-se de um equilíbrio que é facilmente per-
cebido e alcançável se estivermos de boa-fé e de 
boa vontade na lida com os nossos parceiros, 
sem amuos e sem extremismos de ordem políti-
ca, económica ou financeira.

jORGE cORREiA

ChumBo do ConStituCional 
aBre BuraCo de 860 
milhõeS BrutoS

A ministra das Finanças, Maria Luís Albuquer-
que, afirmou no parlamento que o ‘chumbo’ 

do Tribunal constitucional a três normas do Orça-
mento do Estado abriu um buraco de 860 milhões 
de euros, em termos brutos.
 a governante, que está hoje a ser ouvida na comissão 

de Orçamento, Finanças e Administração Pública, afir-
mou que “não existem quaisquer folgas ou margens de 
manobra” e que, “embora o défice seja menor, conti-
nua a haver défice”.Em relação ao valor do défice para 
o primeiro trimestre, de 6% do produto interno Bruto 
(piB), como divulgado hoje pelo instituto nacional 
de estatística (ine), Maria Luís albuquerque alertou 
que esta estimativa não comtempla o pagamento do 
subsídio de férias nem o impacto do ‘chumbo’ do tri-
bunal constitucional a três normas do orçamento do 
estado para 2014.”este valor está em contabilidade 
pública, ou seja, na ótica de caixa. não contempla o 
pagamento do subsídio de férias em junho nem a deci-
são do final de maio do Tribunal Constitucional, que o 
governo estima ser de 860 milhões de euros brutos”, 
disse Maria Luís albuquerque. por outro lado, a go-
vernante admitiu que, caso as medidas que substituem 
a contribuição extraordinária de solidariedade (ces) 
sejam chumbadas, “será necessário encontrar medidas 
alternativas de 620 milhões de euros”.  o governo 
considera importante que o processo legislativo seja 
concluído o quanto antes”, afirmou a ministra, recor-
dando que estas medidas entram em vigor em 2015.o 
défice orçamental das Administrações Públicas atingiu 
os 6% no primeiro trimestre do ano, o que compara 
com um défice de 10% registado no período homólogo 
de 2013, informou INE, que estimou que o défice te-
nha atingido os 2.389,4 milhões de euros entre janeiro 
e março de 2014. No entanto, o défice orçamental das 
administrações públicas na ótica do procedimento 
dos Défices Excessivos foi de 2.329,2 milhões de eu-
ros, o equivalente a 5,9% do piB, segundo o ine, que 
explica a diferença de 0,1 pontos percentuais com uma 
razão metodológica.
A meta do défice com que Portugal se comprometeu 

perante a ‘troika’ (Fundo Monetário internacional, co-
missão europeia e Banco central europeu) para este 
ano é de 4% do piB, objetivo que foi reiterado pelo 
governo na carta que enviou aos credores internacio-
nais a 12 junho e em que comunicou a decisão de não 
identificar as medidas compensatórias das chumbadas 
pelo tribunal constitucional, prescindindo por isso da 
última tranche do empréstimo.
no dia 30 de maio, o Tribunal constitucional 

chumbou três medidas do Orçamento do Estado 
para 2014: os cortes salariais acima dos 675 euros, 
a alteração ao cálculo das pensões de sobrevivência 
e a aplicação de taxas de 5% sobre o subsídio de 
doença e de 6% sobre o subsídio de desemprego.

dia da madeira
Esta data marca as comemorações do dia da auto-

nomia da Madeira, estabelecida na constituição 
portuguesa de 1976 e assinalada com a realização de 
algumas celebrações em todos os municípios da re-
gião autónoma da Madeira. 

de entre estas celebrações destaca-se a sessão sole-
ne na assembleia Legislativa regional, a deposição 
de flores no Monumento à Autonomia pelas entida-
des oficiais da Região e a cerimónia do “Te Deum” 
na sé catedral do Funchal. o dia 1 de julho é feriado 
na região autónoma da Madeira.
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fELIzEs E AbENÇOADOs com o poder do ArcAN-
jO sÂO mIguEL,através da mEDALhA mILAgrO-
sA.No nosso lar,não havia paz nem tranquilidado.
tudo eram zangas e e mal entendidos.A minha es-
posa até já me tinha pedido o divórcio.Encontrei a 
mEDALhA mILAgrOsA e adquiri-a,através da fé 
que tenho no ArcANjO sÂO mIguEL.Neste dia 
posso dizer que foi a melhor decisão que já tomei e 
que,desde que trago a mEDALhA mILAgrOsA vou 

muito melhor,não só no trabalho,mas mais do que tudo,no meu lar.
Agora a minha esposa e eu,somos como dois jovens namorados, e até 
vemos o mONDIAL juNtOs.bem haja aos milagres do ArcANjO sÂO 
mIguEL.frANK tOYA.

meu nome é EmANuEL mONtrOY quero do co-
raçãodar graças a meu DEus todo poderoso e 
ao grande poder da mEDALhA mILAgrOsA por 
ter permitido que regressasse ao ,meu lar a fé e o 
amor . minha esposa não queria nada comigo,por 
causa de uma doença que apareceu na minha pele 
.Nada me pode curar deste mal que era um mal 
que me fez a minha ex mulher LuIsA para  arruinar 
meu lar. jOsEfINA minha esposa,que  acredita na 

vIrgEm,foi ela que trouxe esta mEDALhA e graças a ela e minha saú-
de e a nossa felicidade recuperaram completamente.Estou muito grato 
ao poder da mEDALhA mILAgrOsA.

Os  mILAgrEs sI ExIstEm cOm A mEDALhA mI-
LAgrOsA. Estive doente durante mais de seis gran-
des e dolorosos anos, visitei todo o tipo de douto-
res e até vários supostos curandeiros, secretistas, 
espiritualistas e ninguém teve nem o poder nem o 
conhecimento para amelhiorar a minha saúde. um 
dia, a minha filha,ofereceu-me a bendita e poderosa 
mEDALhA mILAgrOsA e ao pegar-lhe com a mão 
com a mão direita,senti uma energia inexplicável no 

meu corpo. comecei a suar e uma espécie de cinza comecei a saír dos 
poros da  minha pele.Desde esse dia a minha saúde está mais que ex-
celente. LIDIA DAvOINE.

Desde que cheguei a este país,sempre fui uma pessoa 
empreendedora,no entanto,lamentavelmente,não 
era feliz.por causa do mau comportamente das mi-
nhas duas filhas.Cheguei a encontrar drogas nas 
suas roupas e por esse fact mesmo,me tornei o 
seu pior inimigo.Não respeitavam sua mãe,tudo 
era um caos,nem tão pouco tinham respeito pelos 
seus avós,eles que as amavam tanto,visitei a LOjA 
da mEDALhA mILAgrOsA e através dela,elas pu-

deram constatar que tudo era causado pelas más companhias que 
frequentavam.O poder do ArcANjO sÂO mIguEL e a vIrgEm DE fá-
tImA e de LurDEs,concederam-me o milagre de recuperar o amor das 
minhas filhas e a confiança que fazeram em nós.Afastaram-se dessas 
más amizades graças á mEDALhA mILAgrOsA.ALIrIO r.m.
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serViÇos ConsulAres
EmbAIxADA DE pOrtugAL Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

cONsuLADO gErAL DE pOrtugAL Em mONtrEAL
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

hOrárIO DE AtENDImENtO
2ª-feira 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

Associação dos Pais
333, de castelneau, H2r 1p8                  t.: 514.495.3284
Associação de nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7t 2H1                           t.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do canadá 
4170, st-urbain, H2W 1V3               t.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136a, pigeon, H8n 1a6                 t.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, turgeon, j7e 3H8                          t.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West island
4789, Boul. des sources, H8Y 3c6        t.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra quebequente

t.: 514.237.3994
casa dos Açores do quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
centro comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin jason, H1K 2j9                                      t.: 514.353.1550
centro comunitário Santa cruz
60, rachel o., H2W 1g3                              t.: 514.844.1011
circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do quebec

t.: 450.687.2082
clube Oriental Português de Montreal
4000, coutrai, H3s 1c2   t.:514.342.4373
clube Portugal de Montreal
4397, st-Lauent, H2W 1Z8   t.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard o., H2t 2K1  t.:514.273.4389

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AssoCiAÇÕes e CluBes

centro de Ajuda à Família                      t.: 514.982.0804
centro Acção Sócio comunitário      t.: 514.842.8045

Centros

FilArmóniCAs
Banda de nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6  T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, rachel e., H2W 1r6  t.:514.982.0688

rAnChos FolClóriCos
campinos do Ribatejo  t.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          t.:450.687.4035
ilhas do Encanto  t.:514.388.4129
Portugal de Montreal                          t.:514.834.0920
Praias de Portugal  t.:514.844.1406
Verde Minho  t.:514.865.7603

igrejAs
igreja Baptista Portuguesa  t.:514.577.5150
Missão Santa cruz          t.:514.844.1011
Missão de nª Sª de Fátima  t.:450.687.4035

câMBiO DO DóLAR cAnADiAnO
30 DE jUnHO DE 2014

1 EURO = cAD 1.466850
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito 
tel.: 514.725.6531

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

servindo a comunidade
há 10 anos

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

111 St-Paul Este. 
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 Bl. Rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnALizAdor

fotogrAfo

contAbiLiStAS

ANÍbAL AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eLetricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO ALvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fILhOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
LAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent

tel.: 514.987.7666

rOYAL LAtINO INc
175 Mont-Royal Est
tel.: 514.849.1153

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSPorteS

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

gILbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

inFORMAÇÃO
PRA qUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM
AnUnciA.

renoVAçõeS

TRAGA O SEU VinHO
LE GRiLL

TASqUARiA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

vENDE-sE Ou prOcurA-sE sócIO ADmI-
NIstrADOr pArA rEstO-cAfé com terraço 
que está aberto desde 2006 no Boul. St Jean em 
DDO. Todo equipado. Num lugar estratégico e 
bastante occupado. Ideal para um restaurante 
Português (frango grelhado) e café; tem licença 
de álcool. MUITO BOA VISIBILIDADE. Perto de 
lojas bastante famosas (SAQ, ESSO, SHELL, 
MENCHIE’S, RBC, SAAQ CENTRO DE ZUM-
BA YOGA E FITNESS...). 55 a 71 lugares e 24 
lugares  na esplanada. GRANDE POTÊNCIAL. 
Ideal para uma pessoa ambiciosa e que esteja 
a iniciar-se no meio da restauração. Vendedor 
muito motivado.

prEÇO mODIfIcADO
tELEfONAr pArA mO: 514 770 0076
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Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons 

naturais. Resolve os 
seus problemas sem 

voodoo.
rOsA: 514-278-3956

emPregoS
pAvé bOIsbrIAND 
A melhor equipa de 

“pavé-uni” no quebeque, 
procura pessoa com expe-
riência para a colocação de 

“pavé-uni”. bom trabalhador. 
jOhANNE

450-628-5472

paisagista com 
experiência e “pavé-
uni”, etc. trabalho 
em Laval. salário 

conforme experiência. 
450-963-3462

emPregoS

precisa-se de caixeira e pessoa para 
trabalhar na grelha com experiência para um 

restaurante português. Deve falar francês
514-688-1015

precisa-se de um 
cozinheiro/a ou 

ajudante de cozinha e 
empregado de mesa 
com experiência para 
cozinha portuguesa.

514-830-3390

Está A gANhAr 
O quE mErEcE?
trabalha a partir 

de casa. part-
-time: 500-1500$ 
possíveis. full-

-time: 2500-
4000$ possíveis. 
compatível com 
outras atividades 

ou emprego.
514-961-0770

SerViço

perca peso de forma 
natural e definitiva. 

programa nutricional 
recomendado por 

médicos. 
AcOmpANhAmENtO 

grAtuItO
cArLOs pALmA

514-961-0770

precisa-se de pessoa 
para trabalhar na limpe-
za manutenção geral a 
tempo inteiro. Deve ser 
dinâmico para uma com-
panhia de construção e 
imobiliário. bom salário. 

514-355-7171 
ou info@plexon.ca

Oferecemos alojamento permanente 
em quarto privado, para senhora res-
ponsável de confiança com experiên-
cia para cuidar de idosa sem mobili-
dade necessitando assistência para 
se deslocar dentro da casa. Devido à 
sua incontinência, precisa de ser mu-
dada e limpa regularmente. Acima de 
todas as tarefas domésticas normais, 
para bom funcionamento de uma 
casa, preparar refeições, algumas lim-
pezas, etc. salário atrativo, com todas 
as despesas incluídas. A candidata 
ideal deve estar livre de compromis-
sos familiares e poder apresentar re-
ferências.

514-573-3519

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
P
8
3
3
4
7

Precisa-se de empregada 
de balcão para uma paste-
laria na comunidade portu-
guesa. 514-281-6947

rEstAurANtE pOrtuguÊs
EspEcIALIzADOs Em grELhADOs
precisa-se de empregado de cozinha 

com ou sem experiência.
514-638-4083

†

†

jOÃO pEDrO cAIEIrO NuNEs
Faleceu em Montreal, vítima de um 
ataque cardíaco, o senhor João 
Pedro Caieiro Nunes, com 48 de 
idade, natural de Lisboa.
Deixa na dôr sua filha Alesia Agui-
lar Nunes, sua mãe Ana Maria, sua 
irmã Vitória, seus irmãos, familia-
res e amigos.
Os serviços funebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. st-Laurent, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins 
O Velório será no dia 6 de julho de 2014, das 13h00 às 
16h00. Uma homenagem lhe será prestada pelos mar-
chantes do Clube Oriental.
A sua filha, vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam nes-
te momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

vIrgINIA DE sOusA
Faleceu  em Laval, no dia 28 de 
Junho 2014,a senhora Virginia de 
Sousa, natural de Vila do Rabo de 
Peixe,São Miguel, Açores, esposa 
do já falecido António Reis. 
Deixa na dor seu filho John Reis 
(Graça Carreiro)suas filhas Gabrie-
la (José Maria Gouveia)Francisca, 
Suzette (Joseph Szollar), seus ne-
tos/as, seus bisnetos/as, familiares 
e amigos.

Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
2159 boul. st-matin Est, Laval.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino martins
O funeral terá lugar 2 de julho às 10 horas, na igreja 
Santa Cruz. Será sepultada no cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo 
dia que se realizará, sexta-feira, 4 de julho de 2014 às 
18h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

Precisa-se de homem ze-
lador para trabalhos gerais 
com experiência, carro e 
com as suas próprias fer-
ramentas. Falar inglês de 
preferência. Pode ser uma 
pessoa reformada.

514-272-1317

vIvENDA t4 sItuADA pErtO DA 
prAIA E NOvO cENtrO cOmEr-
cIAL. cOmpôE-sE DE 5 quArtOs 
E um EscrItórIO, 3 cAsAs DE 
bANhO, Ar cONDIcIONADO, gA-
rAgEm DupLA, EstAcIONAmEN-
tO p/3cArrOs. 

pErmutA pOssÍvEL
prEÇO 248,000 €

011.351.96.023.1315

Vende-Se
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soluÇão dA semAnA PAssAdA
hOrIzONtAIs: 1. Arear, Usara. 2. Curial, Eril. 3. Eta, Liar, Bi. 4. Nu, Fémur, As. 5. 
Orla, Alar. 6. Aedo, Anos. 7. Rica, Irar. 8. Em, Gaita, Li. 9. Se, Orar, Tem. 10. Tais, 
Semita.11. Arroz, Molar. vErtIcAIs: 1. Aceno, Besta. 2. Rutura, Mear. 3. Era, Ler, Ir. 
4. Ai, Fadigoso. 5. Ralé, Ocar. 6. Lima, Aias. 7. Aula, Trem. 8. Serrania, Mo. 9. Ar, Ror, 
Til. 10. Riba, Saleta. 11. Alise, Rimar.

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

PAlAVrAs CruzAdAs

sudoKu
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AnedotA

8
1 5

hOrIzONtAIs: 1. Tostar. Exército. 2. Texto ou conteú-
do de um escrito. Ruminante bovídeo. Aquelas. 3. Co-
brir com barro. Medida itinerária chinesa. 4. Elemento 
nº 10 da classificação periódica, de símbolo Ne. Óxido 
de cálcio. 5. Produção de sons emitidos pelo aparelho 
fonador. Pessoa que pratica atletismo. 6. Fazer a revisão 
de. Fazer eivas ou manchas em. 7. Aspirar. Substância 
utilizada para condimentar os alimentos. 8. Ter a nature-
za de. O que numa série de nove ocupa o último lugar. 
9. Atmosfera. Que tem oito estames livres. 10. Contr. da 
prep. de com o art. def. a. Espaço percorrido, voando. 
Artefacto de matéria preciosa, metal ou pedrarias. 11. 
Fisgar com arpão. Curar. 
vErtIcAIs: 1. Aquele que nega a existência de Deus. 
Gargalhada. 2. Designa carência ou ausência (prep.). 
Reverenciar. 3. Debaixo de. Pôr ovos. 4. Discurso enfa-
donho. Ovário dos peixes. 5. Mulher acusada de um cri-
me. Ódio oculto e profundo. 6. Pão de milho. Rasgado. 
7. Que produz som agradável. Contr. da prep. em com o 
art. def. a. 8. Tratar levianamente de um assunto. Adula-
ção. 9. Engorda. Sofrimento físico ou moral. 10. Relativo 
ao palato. Esteiro de rio ou braço de mar, geralmente 
navegável e que se ramifica pela terra. 11. Acolher por 
favor. Fazer passar por um filtro.

prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

arroz Chau-Chau

50 g arroz agulha; 8 ovos; 120 g mantei-
ga; 250 g carne de aves (cozida ou assa-

da); 150 g carne de porco (frita); 100 g fiambre; 
noz(es) picada(s); amêndoa pelada ralada; q.b. sal
água; 3 c. sopa leite; 1 ramo salsa; q.b. pimenta 
recém moída.

1. coze-se o arroz num acho com o do-
bro de volume de água com temperada de sal. não 
mexer para o arroz ficar bem solto. 2. Mexem-
-se os ovos com o leite e 30 gramas de manteiga e 
põem-se ao lume em frigideira grande. 3. corta-se 
a carne de aves, a de porco, o presunto ou fiambre 
em bocados pequenos. 4. De seguida juntam-se 
aos ovos mexidos e o arroz (que se passou também 
em frigideira pequena com o resto da manteiga) 
na frigideira. 5. Mexe-se tudo bem agora também 
com as nozes e as amêndoas na frigideira grande e 
serve-se bem quente. 

A sOgrA
Um sujeito levou a mulher e a sogra para conhecerem 
Jerusalém. Chegando lá, a velha não agüentou a emo-
ção de conhecer a Terra Santa, teve um ataque cardíaco 
e morreu.
Depois de tomar as providências necessárias, o casal 
descobriu que trasladar o corpo de volta para o Brasil 
custaria 10 mil dólares.
— Meu bem — disse a esposa ao marido — se quiser, 
podemos enterrar mamãe aqui mesmo. Não me importo.
— NÃO! — disse-lhe o marido — em Jerusalém não a 
enterro de jeito nenhum!
— Por que, meu amor?
— Um sujeito foi enterrado aqui e depois de três dias 
ressuscitou!

Uma loira ligou para a polícia para avisar que ladrões 
tinham entrado em seu carro: Eles levaram o painel do 
carro, o volante, o pedal do freio, do acelerador e até a 
alavanca do câmbio! — reclamou ela, irada.
Antes que a viatura saísse para atender o chamado, o 
telefone tocou de novo e a mesma loira explicou:
— Desculpa aí... sou eu de novo! É que sem querer eu 
entrei pela porta errada e sentei no banco de trás... dá 
para retirar a queixa?

9

7
3

eSCrutínio do ConheCimento

Há quem pense que a frase bíblica do Génesis 1: 
6 e 7, significa “àgua salgada” e “agua doce”: 

os mares e os rios. Antigamente houve quem julgas-
se que o Universo fosse uma estrutura de três ní-
veis: o céu, a terra, e o mundo subterrâneo. quan-
do chovia a água vinha de cima; na terra havia 
lagos estabelecidos, e o mundo subterrâneo tinha 
nascentes que percorriam a terra. Mas da vida, que 
diremos nós?  
temos de ler bem as escrituras sagradas.  disse 

Deus: --“Haja firmamento no meio das águas, e sepa-
ração entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamen-
to, e separação entre as águas debaixo do firmamento, 
e as águas sobre o firmamento”. Efectivamente! Quan-
do chove, a chuva vem de cima, e pensa-se que as nu-
vens as transportam, mas é dificil saber onde estava o 
reservatório; calcula-se que os vapores da terra enche-
ram as nuvens. Porém, a melhor prova está na afirma-
tiva divina para haver separação entre águas e águas 
debaixo do firmamento e sobre o firmamento: prova 
de que deus existiu, exixte, e existirá, para cumprir o 
que estabeleceu. a Bíblia contem a descrição do “di-
lúvio”, e afirma: “o Senhor preside aos dilúvios; como 
rei, o senhor presidirá para sempre” (salmo 19:10). 
os homens da terra falam das grandes tempestades, 
e alguns afirmam que Deus está do “lado contra” para 
castigar. pode ser. Mas não sabemos, porque deus é 
amor. todavia, sobre os benefícios da obediência ele 
afirmou: “Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, 
as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso 
cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite” (deut. 11: 
14). em contrário, também está escrito: “guardai-vos 
não suceda que o vosso coração se engane, e vos des-
vieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante 
eles (idem, versículo 16). portanto, o ser humano deve 
ter um bom cuidado com o seu estado. “como a neve 
no verão e como a chuva na ceifa, a honra não convém 
ao insensato”, (provérbios 26:1). tenhamos, pois, cui-
dado com o nosso comportamento!   
debaixo da terra há nascentes para rios, ribeiros, e 

ventres a borbulhar que os mares suportam e nós su-
primos a sede, e uma flora encantadora e colorida, para 
espanto do visitante. em tudo isso é deus que faz a 
separação das águas excelentes, e daquelas que lavam 
o nosso corpo, e satisfazem a nossa sede. também está 

escrito: “ele envia as suas ordens à terra, e a sua pa-
lavra corre velozmente; dá a neve como lã, e espalha a 
geada como cinza. ele arroja o seu gelo em migalhas: 
quem resiste ao seu frio? (salmo 147: 15-17)  sobre a 
terra há outro ponto de interesse. Houve tempo que 
seres humnanos julgaram que a terra era plana. Mas 
na Bíblia já estava escrito que Deus, em afirmação da 
sua magestade tinha dito que “está assentado sobre 
o globo (ou as redondezas) da terra, cujos morado-
res são como gafanhotos; é ele quem estende os céus 
como cortina e os desenrola como tenda para neles ha-
bitar. É Ele quem reduz a nada os príncepes e torna 
em nulidade os juizes da terra”. (isaias 40: 22-23)- no 
tempo de hoje o homem já tinha subido às alturas e 
ficou sabendo como é a Terra. Já fabricou aparelhos 
científicos para percorrer o firmamento. Por isso se crê 
que “os Céus proclamam a glória de Deus, e o firma-
mento anuncia as obras das suas mãos. um dia discur-
sa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra 
noite” (salmo 19: 1-2). supõe-se muito mal a profecia 
do homem insensato quando afirma as suas ideias mal 
calculadas; “porque nunca jamais qualquer profecia 
foi dada por vontade humana; entretanto, profetas fa-
laram da parte de deus, movidos pelo espírito santo”. 
o homem é senhor do que sabe pela inteligência que 
deus lhe dá; mas a rotina da aprendizagem prevalece 
até morrer. a vida é o espaço de tempo compreendido 
entre o nascimento e a morte; as descrições que faze-
mos da nossa existência, são imaginárias. Mas o escru-
tinio da palavra vida, pode partir da Bíblia.
com a proibição de comer sangue, o senhor disse a 

Moisés: ---“a vida da carne está no sangue. eu vo-
-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela 
vossa alma, porque é o sangue que fará expiação em 
virtude da vida”. (Levítico 17: 11). e o autor da epísto-
la aos hebreus, assinalou: “com efeito, quase todas as 
coisas, segundo a lei, se purificam con sangue; e, sem 
derramamento de sangue não há remissão”. (Hebreus 
9: 22), não entraremos nos casos da medicina que 
pede colheitas de sangue, nem nas escrituras quando 
se referem a homicídios. jesus, “com uma única ofer-
ta (oblação) do seu sangue, aperfeiçoou para sempre 
quantos estão sendo aperfeiçoados”. (Hebreus 10: 14), 
Foi a aliança que o senhor fez, e poz as leis no co-
ração dos seus fiéis, e as fixou nas suas mentes. Por 
isso se estabelece a relação com deus para a eternida-
del “porque se vivemos deliberadamento em pecado, 
tendo o pleno conhecimento da verdade, já não resta 
sacrifício peloa pecados”. as guerras e os motins para 
as ambições humanas são motivadas pelo homem.

j. j. MARqUES DA SiLVA
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jOEL nETO

REGRESSO A cASA: UM DiáRiO AÇORiAnO

‘táS Por troça?

TERRA cHÃ, 13 DE ABRiL DE 2014
Há coisas que a gente não chega a ler, ou a experi-

mentar, ou mesmo a saber. nesse caso, já não será 
mau de todo se soubermos que existem. e, se não 
soubermos que existem, então ao menos que admi-
tamos a existência de coisas que nós não sabemos 
que existem e que essas coisas podem ser tão válidas 
como aquelas que sabemos que existem – expressões 
de arte, modos de vida, visões do mundo. cada vez 
me convenço mais que a esta gradação se reduzem ao 
mesmo tempo os homens cultos e a própria ideia de 
cultura. tudo o resto, e independentemente das com-
petências técnicas, é ignorância – sem gradações. só-
crates disse tudo.

TERRA cHÃ, 15 DE ABRiL DE 2014
a julgar pela comunicação social, pelas entrevistas e 

pelo marketing da programação cultural, há cinquen-
ta escritores, dois mil músicos, duzentos jornalistas, 
trinta cineastas e, no total, para cima de dois milhões 
de portugueses que fizeram o 25 de Abril com as suas 
próprias mãos. 
Bate certo: elegeram a revolução dos cravos como 

a data mais importante da História de portugal e esta-
vam, como de costume, a falar de si próprios. chega 
a causar-me vómitos. parte do respeito que devemos 
aos grandes marcos da nossa luta pela liberdade, o 
supremo bem da organização social, está na disponi-
bilidade para homenagearmos aqueles que verdadei-
ramente arriscaram a pele para os consumar. andar 
por aí a bater no peito e a gritar “Eu também fiz o 
25 de abril”, “eu saí à rua no 25 de abril e as mi-
nhas palmas foram fundamentais”, “eu tinha vinte 
anos quando foi o 25 de abril e, portanto, fui eu que 
reconstruí este país sobre os escombros da velha se-
nhora” – andar por aí a bater no peito e a gritá-lo sem 
marcas de sangue é a melhor maneira de reduzir o 
25 de abril a nada. e muito me agradaria dizer que o 
frenesi em curso é subsidiário deste novo mundo dos 
reality shows, do voto online e das caixas de comen-
tários dos jornais, em que todos podemos, até certo 
ponto, ser pelo menos co-protagonistas de tudo o que 
nos apetecer. 
o narcisismo lusitano é mais antigo do que isso e 

nem sequer se limita à classe média. provavelmente, 
explica imensas datas, mas nenhuma daquelas que 
mais gostaria de explicar.

TERRA cHÃ, 16 DE ABRiL DE 2014
“Viver fora faz-nos muito açorianos. Viver dentro 

faz-nos muito portugueses.” era o que eu diria se me 
pedissem para resumir este ano e meio numa ideia só.

TERRA cHÃ, 17 DE ABRiL DE 2014
Brilho artístico, perfeição técnica, argúcia emocio-

nal e,  sim, popularidade. gabriel garcía Márquez 
não foi apenas um escritor: foi uma bênção.  Quem 
não gostaria de ter sido ele – mesmo que isso impli-
casse morrer hoje, aqui, agora mesmo?

TERRA cHÃ, 18 DE ABRiL DE 2014
tenho a impressão de que os plantios, este ano, se-

cam no alguidar. um dia de sol para se poder plantar 
uma horta - um dia de sol, ao menos, por favor!
Vasco cordeiro recebeu “com preocupação” a pro-

posta de ficar com a produção e Alberto João Jardim 
já fez saber que não quer ficar sem a informação. Tan-
to quanto se pode perceber, pois, o plano de poiares 
Maduro para a rtp/açores e a rtp/Madeira é tão 
mal vindo num arquipélago como no outro. curio-
samente, é-o por razões opostas, o que nos mostra 
que, se falhar, não será necessariamente por motivos 
constitucionais: será pelos motivos que derem mais 

jeito.
depois de vinte anos de debate sobre o futuro das 

estações regionais, nasceu enfim uma proposta. Pa-
rece coisa pouca. não é. ultrapassadas pelos adven-
tos da distribuição da rtp1, da televisão por cabo 
e finalmente da Internet, RTP/Açores e RTP/Madei-
ra foram esquecidas por Lisboa, que apenas não as 
desligou – note-se: que apenas não as desligou su-
mariamente – porque o binómio constituição/Lei da 
televisão impõe um serviço público de tV em cada 
arquipélago e porque, apesar de tudo, os seus custos 
são tão irrelevantes no universo rtp que nunca foi 
urgente impor a solução da janela nos canais nacio-
nais.
Mas o caminho foi sempre esse: uma janela. era 

questão de tempo.
e, agora, há um plano que a tutela garante ser con-

forme à lei, que prevê a continuidade das estações, 
que se compromete com o reforço dos seus meios e 
que apenas exige, em contrapartida, a criação de uma 
empresa de produção de base regional, para poder 
concorrer aos fundos do portugal 2020. isto, note-se, 
num momento em que há gente, mas não há meios 
técnicos, nem dinheiro, nem virtualmente programa-
ção – apenas medo e desesperança.
se não é um “ponto de partida” para a discussão, 

como diz o ministro, não sei o que possa sê-lo. 

TERRA cHÃ, 19 DE ABRiL DE 2014
Chovem carroças no dia em que o Benfica vai ser 

campeão. uma desgraça nunca vem só. tudo aquilo 
sobre que não escrevi nas últimas semanas. 
o que verdadeiramente acho sobre o fenómeno Ma-

nuel Forjaz, o modo como viveu os seus últimos anos 
e a maneira como o país, a comunicação social e uma 
certa classe social os viveram com ele; o jantar com 
os capareiras no ti choa, numa noite fria, em que a 
dada altura se levanta o antónio pinto da Basto para 
cantar sinatra e depois voltamos dois, eu e a catari-
na, a ouvir aos berros o “down to the Waterline”, 
uma das canções da adolescência que efectivamente 
ainda se conseguem ouvir; o encontro com alberto 
da ponte em angra e o almoço com poiares Maduro 
em são Mateus; a impressão de que Março e abril, 
com a sua chuva infernal após um inverno que se 
julgava vencido, são os melhores meses para um 
homem se tornar alcoólico; a festa dos 125 anos da 
sociedade recreio dos Lavradores da ribeirinha e o 
momento que tive o privilégio de dividir com o Ma-
duro dias e uns velhotes muito divertidos; a urgên-
cia de umas férias, as dificuldades de concentração 
e os perigos para os prazos do romance; a enchente 
de Angra no Sábado de Aleluia, com filas de trânsito 
nas ruas e fila até à porta no Basílio Simões, tudo 
para comprar amêndoas de páscoa e sementes para 
as hortas domésticas; os planos para pintar a casa; o 
poema do rui cóias sobre os açores; o heimlich e o 
unheimlich; a desilusão em geral e em particular; a 
gloriosa elaboração da ana Bárbara sobre o narcisis-
mo dos diálogos de hoje em dia: “selfie em forma de 
conversa”; o elucidativo conceito pós-freudiano que 
o pereira introduziu ao almoço de ontem, enquanto 
falávamos precisamente disso: “investimento narcí-
sico”; a graçola com que, afinal, resolvemos a tarde 
de má-língua: “depois olhamos-lhe para o polegar e 
verificamos, não são alguma surpresa, que é de facto 
oponível.” Nada disso deixou der selfie também, na-
turalmente.

o poema do rui cóias, apesar de tudo: “16.
o mar invadiu as outras costas, chegou ao centro 

da ilha. não sinto. subiu no nevoeiro pelo lado do 
vulcão, mas não o sentimos, perto da urze. 
a chuva vem caindo há semanas inteiras enquanto 

mordemos o mentastro. 
posso agora atenuar a voz, deixá-la junto a ti, para 

que te acompanhe. 
Vai depressa. 

Vai, e se quiseres, perdoa-me. 
Mas simplesmente vai e recua apenas o tempo de 

colher as framboesas.

então perdoa-me.
a verdade é que recomeçarei a fuga, traçarei nos 

mapas o clarão nocturno e o perigo do arquipélago 
visível. e tudo o que me resta é sossegar. Farei da 
memória a função do geógrafo. e adormecerei, des-
percebido. 
a minha companhia levar-me-á de porto em porto, 

até sinal teu já não haver. Hei-de regressar às cidades, 
mas quando ficarem cobertas de um pó fino. E na en-
seada do ouvidor, dirão um dia poder encontrar-te em 
certa ilha entoando sapateias aos amantes que vieram 
ouvir a nossa história. 
não temo o meu anjo, aguardarei que me chame, até 

ficar ferido. E haverão de procurar-me no outono e na 
bagacina, meu amor...”

rui cÓias
in “a Função do geógrafo”
edições Quasi, dezembro de 2000

TERRA cHÃ, 23 DE ABRiL DE 2014
no fundo, é apenas isto. alguém que escreve dia-

riamente vai a escrever “se eu tivesse inscrevido o 
meu nome na lista, talvez tivesse sido seleccionado” 
e logo se obriga a escrever “se eu tivesse inscrito 
o meu nome na lista, talvez tivesse sido selecciona-
do” – depois vai a escrever “se a scarlett johansson 
tivesse ganhado um Óscar, tínhamos podido ver mais 
fotos dela” e logo se obriga a escrever “se a scar-
lett johansson tivesse ganhado um Óscar, tínhamos 
podido ver mais fotos dela”. o mais provável é que 
as conjugações originais, sendo a certas, não passem 
no revisor – e, se passarem, lá estará o leitor, sempre 
judicioso, na caixa de comentários online (quando 
não os próprios colegas, zangadíssimos, nos grupos 
de Facebook): “ganda palhaço! estes jornalistas são 
uns grandes atrasados Mentaaaais. não é 
‘inscrevido’ nem ‘ganhado’, ó FDP!” É metade do 
retrato de um tempo. a outra metade é o escriba for-
çar-se a escrever mal só porque já não tem pachorra 
para insignificâncias.
Que sentido fazem documentários televisivos sobre 

o 25 de abril a partir de entrevistas a dirigentes do 
Bloco de esquerda com 14 anos de idade? a extre-
ma-esquerda não é dona do 25 de abril, como aliás 
nenhum totalitarista pode ser dono da luta contra o 
totalitarismo. Ainda é preciso dizê-lo, afinal – e tal-
vez nada demonstre tão bem  que abril continua por 
cumprir em pleno.

TERRA cHÃ, 24 DE ABRiL DE 2014
está montada a horta. Veio cá o chico pamplona, 

para dar uma ajuda, e plantou em três horas o que eu 
levaria duas semanas a plantar: feijão verde e milho 
doce com fartura, os inevitáveis tomateiros (a que o 
rodrigo vai juntar mais três ou quatro pés de uma 
espécie maluca, vietnamita ou assim), pimentos, na-
bos, beterraba muita, muita alface. Ficam a faltar as 
beldroegas, que vou trazer do pezinho de nossa se-
nhora este fim-de-semana, mais as abóboras, os alhos 
e pouco mais. a ver se ainda consigo deixar prontas, 
antes de viajar, as estufinhas e as redes. E assim se dá 
por iniciada a melhor fase do ano. em 2015 marco 
umas férias em Março, para ir espairecer algures. uf.

TERRA cHÃ, 25 DE ABRiL DE 2014
Hoje escrevi isto sobre um homem que morreu: 

“era simpático e o homem a quem o tímido se dirige, 
em busca de afago, ao entrar numa sala que lhe pare-
ce hostil.” não conheço qualidades muito superiores 
a essa.
-------------------------------------------------
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/
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PORTUGAL-GAnA, 2-1

adeuS ao mundial 2014
Sem glória, mas com um pingo de honra. Portu-

gal arrancou a ferros a única vitória no Mun-
dial e evitou, pela primeira vez, deixar a fase fi-
nal de uma grande competição com a coluna dos 
triunfos a zero. A vitória sobre o Gana não foi bri-
lhante, não teve os números que eram necessários 
mas esteve muito perto de nem ser uma vitória. 
Foi quase na última corrida, no último esforço e, 
ao mesmo tempo, entregue de bandeja.

dois golos oferecidos, várias oportunidades desper-
diçadas, novamente incríveis erros defensivos e uma 
vontade que não chega quando não há pernas. os jo-
gadores até quiseram, mas não conseguiram mais. É 
o fim da linha para o grupo de Paulo Bento. No local 
onde se previa desde o desastre de salvador.
analisando o que foi o jogo, não é difícil perceber 

que Portugal teve ocasiões suficientes para construir 
o resultado que precisava. sim, que precisava, porque 
a alemanha bateu os eua e portugal cai do Mundial 

pela goleada sofrida no primeiro jogo.
o que aconteceu, então? ronaldo, é preciso dizê-lo, 

desperdiçou parte delas. atirou à trave na fase inicial, 
num lance meio fortuito, meio intencional. no úni-
co cruzamento que joão pereira acertou, permitiu de 
forma incrível a defesa a dauda. depois de ter feito 
o 2-1, numa oferta do guardião ganês, teve mais…
três! uma atirou por cima, nas outras duas permitiu 
a defesa.
números anormais para uma máquina de fazer go-

los e que demonstram o que já era óbvio: portugal 
não teve, neste Mundial, o ronaldo que precisava. 
com o avançado do real Madrid em pleno, era pos-
sível sonhar. com ele em baixo e muitos outros em 
nível francamente mau o desfecho tornou-se lógico. 
e inevitável.

O melhor meio-campo ao terceiro jogo?
paulo Bento mudou o meio-campo, lançando Wi-

lliam carvalho e ruben amorim de início. o médio 
do Benfica ficou incumbido de ajudar o adaptado Mi-
guel Veloso na esquerda, trabalho que, como se sabe, 
ronaldo não faz.

Na frente, Éder era o farol dos ataques portugueses, 
mas, é preciso dizê-lo, foi um farol muito desalinha-
do. tarde para esquecer do avançado do sp. Braga. o 
pior é que não foi o único.
João Pereira confirmou o péssimo Mundial, Veloso 

não escondeu naturais limitações naquele lugar, Bru-
no alves voltou a estar nervoso em demasia, nani 
pouco fez e joão Moutinho, que até terminou a pri-
meira parte com nota positiva, naufragou completa-
mente na segunda.
o turbilhão de momentos para esquecer de por-

tugal neste Mundial teve o ponto final em Brasília, 
frente a uma seleção do gana, que, mesmo com a 
união do grupo feita em cacos pelos problemas com 
o pagamento aos jogadores e as expulsões, na manhã 
do jogo, de Muntari e Kevin-prince Boateng, quase 
evitou a derrota frente a uma equipa de portugal que 
quis ser combativa mas foi, essencialmente, desor-
ganizada.
teve mais e melhores oportunidades, poderia ter ido 

para o descanso com uma vantagem confortável, mas 
acabou traída por erros próprios minutos depois de a 
alemanha fazer a sua parte frente aos eua. na prá-
tica o «e se» de portugal durou uns dois minutos. o 
espaço de tempo entre o golo de Muller, no recife, e 
o empate de Gyan, em Brasília.

Salvou-se o triunfo…
imitando o padrão do jogo com os eua, portugal 

chegou ao golo através de um mau cruzamento de 
Veloso. Marcou John Boye, na própria baliza. Erro 
incrível e Portugal sonhava. O empate de Gyan, a ca-
becear nas costas de Miguel Veloso finalizando um 
lance que começou num mau passe de Moutinho a 
meio campo, acabou com a esperança. restava, en-
tão, tentar, pelo menos, ganhar o jogo. e a vitória 
caiu do céu, praticamente. 
oferta incrível de dauda e ronaldo atirou para a 

vitória. ninguém festejou. Varela colocou a bola no 
círculo central mas era tarde. o milagre de Brasília 
não passou de uma miragem e portugal vai para casa 
mais cedo, como era mais provável. Mais do que a 
eliminação, o problema é a nuvem cinzenta que pare-
ce estar em cima desta equipa. os próximos tempos 
ameaçam ser de renovação.
Problemas para resolver em solo português. A 

epopeia no Brasil terminou. Sem glória e só com 
um pouquinho de brio.
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brazil 3 2 1 0 7 1 7
méxico 3 2 1 0 1 0 7
Croácia 3 1 0 2 6 6 3

Camarões 3 0 0 3 1 9 0
12 junho 2014 - 16h00 | brasil 3-1 croácia
13 junho 2014 - 12h00 | méxico 1-0 camarões
17 junho 2014 - 15h00 | brasil 0-0 méxico
18 junho 2014 - 18h00 | camarões 0-4 croácia 
23 junho 2014 - 16h00 | camarões 1-4 brasil 
23 junho 2014 - 16h00 | croácia 1-3 méxico

gruPo a
Equipes j v E D gf gc pts

holanda 3 3 0 0 10 3 9 
chile 3 2 0 1 5 3 6 
Espanha 3 1 0 2 4 7 3 

Austrália 3 0 0 3 3 9 0
13 junho 2014 15h00 | Espanha 1-5 holanda 
13 junho 2014 - 18h00 | chile 3-1 Austrália
18 junho 2014 - 12h00 | Austrália 2-3 holanda 
18 junho 2014 - 15h00 | Espanha 0-2 chile
23 junho 2014 - 12h00 | holanda 2-0 chile
23 junho 2014 - 12h00 | Austrália 0-3 Espanha

gruPo B
Equipes j v E D gf gc pts

colômbia 3 3 0 0 9 2 9 
grécia 3 1 1 1 2 4 4 
C. do Marfim 3 1 0 2 4 5 3 

Japão 3 0 1 2 2 6 1
14 junho 2014 - 12h00 | colômbia 3-0 grécia 
14 junho 2014 - 21H00 | C. do Marfim 2-1 Japão
19 junho 2014 - 12H00 | Colômbia 2-1 C. do Marfim 
19 junho 2014 - 18h00 | japão 0-0 grécia
24 junho 2014 - 16h00 | japão 1-4 colômbia 
24 junho 2014 - 16H00 | Grécia 2-1 C. do Marfim

gruPo C
Equipes j v E D gf gc pts

costa rica 3 2 1 0 4 1 7 
uruguai 3 2 0 1 4 4 6 
Itália 3 1 0 2 2 3 3 

Inglaterra 3 0 1 2 2 4 1
14 junho 2014 - 15h00 | uruguai 1-3 costa rica 
14 junho 2014 - 18h00 | Inglaterra 1-2 Itália
19 junho 2014 - 15h00 | uruguai 2-1 Inglaterra
20 junho 2014 - 12h00 | Itália 0-1 costa rica
24 junho 2014 - 12h00 | Itália 0-1 uruguai 
24 junho 2014 - 12h00 | costa rica 0-0 Inglaterra

gruPo d
Equipes j v E D gf gc pts

frança 3 2 1 0 8 2 7 
suíça 3 2 0 1 7 6 6 
Equador 3 1 1 1 3 3 4 

Honduras 3 0 0 3 1 8 0

15 junho 2014 - 12h00 | suíça 2-1 Equador
15 junho 2014 - 15h00 | frança 3-0 honduras
20 junho 2014 - 15h00 | suíça 2-5 frança 
20 junho 2014 - 18h00 | honduras 2-1 Equador
25 junho 2014 - 16h00 | honduras 0-3 suíça 
25 junho 2014 - 16h00 | Equador 0-0 frança

gruPo e
Equipes j v E D gf gc pts

Argentina 3 3 0 0 6 3 9 
Nigéria 3 1 1 1 3 3 4 
Bósnia e H. 3 1 0 2 4 4 3 

Irã 3 0 1 2 1 4 1

15 junho 2014 - 18h00 | Argentina 2-1 bósnia e h.
16 junho 2014 - 15h00 | Irão 0-0 Nigéria
21 junho 2014 - 12h00 | Argentina 1-0 Irão
21 junho 2014 - 18h00 | Nigéria 1-0 bósnia e h.
25 junho 2014 - 12h00 | Nigéria 2-3 Argentina 
25 junho 2014 - 12h00 | bósnia e h. 3-1 Irão

gruPo f
Equipes j v E D gf gc pts

Alemanha 3 2 1 0 7 2 7 
EuA 3 1 1 1 4 4 4 
Portugal 3 1 1 1 4 7 4 

Gana 3 0 1 2 4 6 1

16 junho 2014 - 12h00 | Alemanha 4-0 portugal
16 junho 2014 - 18h00 | gana 1-2 EuA
21 junho 2014 - 15h00 | Alemanha 2-2 gana
22 junho 2014 - 18h00 | EuA 2-2 portugal
26 junho 2014 - 12h00 | portugal 2-1 gana 
26 junho 2014 - 12h00 | EuA 0-1 Alemanha

gruPo g
Equipes j v E D gf gc pts

bélgica 3 3 0 0 4 1 9 
Argélia 3 1 1 1 6 5 4 
Rússia 3 0 2 1 2 3 2 

C. do Sul 3 0 1 2 3 6 1

17 junho 2014 - 12h00 | bélgica 2-1 Argélia
17 junho 2014 - 18h00 | rússia 1-1 c. do sul
22 junho 2014 - 12h00 | bélgica 1-0 rússia
22 junho 2014 - 15h00 | c. do sul 2-4 Argélia
26 junho 2014 - 16h00 | c. do sul 0-1 bélgica
26 junho 2014 - 16h00 | Argélia 0-0 rússia

gruPo h
Equipes j v E D gf gc pts

Estádio do maracanã
rio de janeiro

50: cOLômbIA - uruguAI
2-0

28 DE juNhO - 16:00

Estádio castelão
fortaleza

51: hOLANDA - méxIcO
2-1

29 DE juNhO - 12:00

Arena pernambuco
recife

52: cOstA rIcA - grécIA
1-1

CostA RiCA GAnHA nos pênAltis (5 - 3)

29 DE juNhO - 16:00

Estádio mineirão
belo horizonte

49: brAzIL - chILE
1-1

BRAsil GAnHA nos pênAltis (3 - 2)

28 DE juNhO - 12:00

Estádio Nacional
brasília

53: frANÇA - NIgérIA
2-0

30 DE juNhO - 12:00

Estádio beira-rio
porto Alegre

54: ALEmANhA - ArgéLIA
2-1

30 DE juNhO - 16:00

Arena de são paulo
são paulo

55: ArgENtINA - suÍÇA

01 DE juLhO - 12:00

Arena fonte Nova
salvador

56: béLgIcA - EuA

01 DE juLhO - 16:00

Estádio do maracanã
rio de janeiro

57: frANÇA - ALEmANhA

04  DE juLhO - 12:00

Estádio castelão
fortaleza

58: brAzIL - cOLômbIA

04  DE juLhO - 16:00

Estádio Nacional
brasília

59: [v55] - [v56]

05  DE juLhO - 12:00

Arena fonte Nova
salvador

60: hOLANDA - cOstA rIcA

05  DE juLhO - 16:00

Estádio mineirão
belo horizonte
61: [v57] - [v58]

08  DE juLhO - 16:00

Arena de são paulo
são paulo

62: [v59] - [v60]

09  DE juLhO - 16:00

Estádio do maracanã
rio de janeiro

64: [v61] - [v62]

13  DE juLhO - 15:00

Estádio Nacional
brasília

63: [L61] - [L62]

12  DE juLhO - 16:00

Quartas
de-Final

OitaVOs
de-Final

Meias-de-Finais FinalterceirO luGar

Quinta-feira 3 de julho
- roBerto leal no feStiVal Potugal 
  internaCional de montreal

SáBado 5 de julho
- feStaS do diVino 
  eSPírito Santo em montreal

beLL fibe: 880 | Videotron: 255
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Último adeuS da noSSa Comunidade
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mAjor LeAgue Soccer (uSA)

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Sporting KC 16 7 4 5 22 14 25
2-DC United 16 7 4 5 22 17 25
3-NE Revolution 15 7 2 6 22 21 23
4-Toronto FC 12 6 2 4 17 15 20
5-NY Red Bulls 16 4 7 5 24 24 19
6-Columbus Crew 16 4 7 5 18 18 19
7-Philadelphia U. 17 4 6 7 25 28 18
8-Houston Dynamo 17 5 2 10 16 32 17
9-Impact Montréal  15 3 5 7 16 26 14
10-Chicago Fire 14 2 8 4 22 25 14

gruPo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 16 11 2 3 33 23 35
2-Colorado Rapids 16 7 4 5 23 18 25
3-Real Salt Lake 16 6 7 3 25 22 25
4-FC Dallas 18 6 5 7 28 28 23
5-Vancouver W. 15 5 7 3 25 22 22
6-LA Galaxy 13 5 5 3 17 11 20
7-Portland Timbers 17 4 8 5 28 28 20
8-SJ Earthquakes 14 4 4 6 15 15 16
9-Chivas USA 15 3 5 7 15 26 14

gruPo oeSte

Paulo Bento Será SeleCionador até ao euro2016
O presidente da Federação Portuguesa de Fu-

tebol (FPF), Fernando Gomes, disse hoje que 
o organismo vai respeitar os seus “compromis-
sos” e que Paulo Bento “será o selecionador até 
ao Euro2016”.

“somos pessoas de respeitar os nossos compro-
missos e paulo Bento será o selecionador até ao 
euro2016”, garantiu Fernando gomes, depois de 
portugal ter falhado o apuramento para os oitavos de 
final do Mundial2014, no Brasil.

apesar da vitória por 2-1 sobre o gana, na terceira 
e última jornada do grupo g, a seleção falhou o pri-
meiro objetivo definido para a prova, situação que a 
FpF, segundo Fernando gomes, não deixará de ana-
lisar “com toda a estrutura, para saber o que correu 
menos bem, no sentido de fazer algum ajustamento”.
“só temos de estar insatisfeitos. temos de assumir 

que não conseguimos os nossos objetivos. Falhámos. 
tive oportunidade de acompanhar de perto toda a 
preparação e a equipa tudo fez para alcançar outro 
resultado. infelizmente vamos para casa, contraria-
mente ao nosso desejo”, afirmou o dirigente na zona 
mista do estádio nacional de Brasília.
Fernando gomes garantiu que a FpF “não é insensí-

vel a tudo o que se passou”, mas a fase de qualifica-
ção para o euro2016 “inicia-se em setembro” e tem 
de ser preparada “da forma mais adequada possível”.
“estou a dar a cara sem qualquer tipo de problemas. 

também não vamos dizer que está tudo mal”, frisou 
o presidente da FpF, que também agradeceu a “todos 
os portugueses”, que incentivaram a seleção “perma-
nentemente, mesmo nas situações difíceis”.
“Foi um apoio incessante e magnífico”, reforçou 

o dirigente.

CiCliSmo nelSon oliVeira faz 
‘doBradinha’ em títuloS naCionaiS
nelson oliveira (Lampre-Merida) juntou este 

domingo o título de campeão português de ci-
clismo de fundo ao de contrarrelógio, conquistado na 
sexta-feira, no sabugal, sucedendo a joni Brandão 
(efapel-glassdrive). oliveira concluiu os 201 quiló-
metros em 5:32.15 horas, impondo-se a sérgio sousa 
(Efapel-Glassdrive), que ficou a cinco segundos, e a 
tiago Machado (netapp-endura), que, depois de ter 
andado em fuga durante quase 40 quilómetros, ter-
minou no terceiro lugar, a 12 segundos do vencedor. 
joni Brandão, que defendia o título conquistado em 
pataias, não foi além do quinto lugar, a 32 segundos 
de oliveira, ao gastar mais um segundo do que andré 
Cardoso, quarto classificado. 

100 metroS franCiS oBikwelu 
foi terCeiro em moSCoVo

O português Francis obikwelu foi esta sexta-fei-
ra terceiro nos 100 metros do Memorial Zna-

mensky, meeting realizado em Moscovo. 
o atleta do sporting gastou 10,52 segundos, contra 

10,22 do vencedor, o turco Ramil Guliyev. O vento 
soprava a +1,8 metros/segundo. os mínimos para 
os europeus de Zurique, que obikwelu ainda pro-
cura, foram fixados em 10,31 (mínimo A) e 10,38 
(mínimo B). 

SColari “neymar não joga
Para Ser o melhor do mundo”
Selecionador do Brasil falou de Messi e de Ney-

mar, destacando a atitude do avançado brasileiro. 
scolari não fugiu às inevitáveis comparações entre 
Neymar e Messi: “Para a idade que tem, Neymar é 
um rapaz muito focado e com ideias claras. tem uma 
personalidade forte e está sempre atento a situações 
de ordem tática que asseguram equilíbrio à equipa. 
Messi é um jogador extraordinário, um craque”. em 
resposta à questão sobre qual deles é o melhor, sco-
lari ironizou: “tenho a minha opinião pessoal, mas 
só a darei lá mais para a frente, daqui a dez, quinze 
anos”. após uma pausa, respondeu mais formalmen-
te: “Messi é um dos melhores de sempre. Neymar 

está a caminhar na mesma direção para alcançar o 
nível de Messi, mas não joga para ser o melhor do 
mundo, joga para o Brasil ser campeão do mundo”.

Pinto da CoSta “Se falaSSe 
SoBre o mundial era CaPaz 
de enCher um jornal”

À margem das comemorações dos 30 anos da 
elevação de Gaia a cidade, o presidente do 

Fc Porto não quis falar sobre futebol, mas deu a 
entender que está pouco satisfeito com a prestação 
da Seleção nacional. 
presente na cerimónia dos 30 anos de elevação da 

cidade de gaia, em que foram homenageadas 23 per-
sonalidades e instituições com “uma ligação direta 
ao município”, pinto da costa aceitou falar aos jor-

nalistas sobre o evento, mas não quis falar sobre a 
atualidade desportiva. 
“de futebol nem uma palavra”, atirou ainda assim, 

confrontado com a desilusão que foi a participação 
portuguesa no Mundial deu a entender que também 
ficou aborrecido. “Não falei antes, não falei durante, 
nem vou falar depois. 
deixo isso para a federação. se falasse, se calhar, 

dava para fazer uma edição completa do jornal”, re-
feriu. pinto da costa foi um dos convidados da ho-
menagem a várias personalidades e instituições do 
Norte e, no final, elogiou o presidente da autarquia, 
eduardo Vítor rodrigues. 
“Foi bom ouvi-lo colocar o dedo nalgumas feri-

das deste vergonhoso centralismo que cada vez 
mais se acentua em Portugal. Estamos no tempo 
de Salazar em que Lisboa é Portugal e o resto é 
paisagem. São precisas muitas vozes destas a de-
fender o norte. Se calhar que falem alto e bem 
porque em Lisboa cada vez mais aumenta a sur-
dez em relação ao resto do país”, criticou.

Impact montréal 3-0 houston Dynamo
columbus crew 0-0 fc Dallas
sj Earthquakes 0-1 LA galaxy
chivas usA 1-0 real salt Lake

colorado rapids 2-0 vancouver whitecaps
NE revolution 1-3 philadelphia union

Dc united 0-1 seattle sounders
portland timbers 0-1 sporting Kc

NY red bulls 2-2 toronto fc
vancouver whitecaps 0-0 Impact montréal

reSuLtAdoS
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