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Mosti Mondiale 2000

Atenção: se não tem selo da Mosti 
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard                                                       
Para mais informações, contactar MARCO  514.728.6831

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAS Iro

www.globex2000.ca            514 933 2555

CASA DE CÂMBIO

Westmount 1336 Ave. Greene H3Z 2B1

Ville St. Laurent Galeries Saint-Laurent 2089 Bl. Marcel-Laurin H4R 1K4
Laval Galeries Laval 1545 Boul. le Corbusier H7S 2K6
Longueuil Place Désormeaux 2877 Chemin Chambly J4L 1M8
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Montréal Centre-ville

Succursale Principale

455 St. Catherine O H3B 1B1 * Montréal Quartier Des Spectacles
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grElhadOs sObrE carvãO

União EUropEia amEaça
pyongyang com novas sançõEs
o conselho da ue ameaça 

adotar “mais respostas apro-
priadas em coordenação com 
parceiros chave e em linha com as 
deliberações do conselho de Se-
gurança da oNu, nomeadamente 
através de medidas restritivas au-
tónomas adicionais”.
Os 28 Estados-membros querem 
que Pyongyang cumpra “sem de-
mora, total e incondicionalmente, 
com as suas obrigações ao abrigo 
de todas as resoluções relevantes do 
Conselho de Segurança da ONU e 
se abstenha de mais ações provo-
catórias que possam aumentar ten-
sões regionais e globais”. A posição 
do Conselho da UE vem em linha 
com declarações do presidente do 
Conselho Europeu, Donald Tusk, 
que em 6 de julho, numa declaração 
após a cimeira UE-Japão, conside-

rou que a Coreia do Norte represen-
ta “uma ameaça cada vez maior”, 
ameaçando então com o reforço das 
sanções. Em 04 de abril, a UE re-
forçou as sanções contra o regime 
de Pyongyang, proibindo o inves-
timento em setores como indústria 
armamentista convencional, meta-
lúrgica e aeroespacial e a prestação 
de determinados serviços a pessoas 
ou entidades da Coreia do Norte, 
como serviços de informática e ser-
viços relacionados à mineração e a 
fabricação na indústria química e 
mineira.
A UE acrescentou também quatro 
pessoas - para um total de 41 - à lis-
ta de nomes sobre os quais pesam 
medidas restritivas, estando, por 
exemplo, proibidas de entrar na UE.
Sete entidades viram os seus bens 
congelados.

pEdrógão grandE: costa diz qUE
prioridadE é rEconstrUir casas

o primeiro-ministro disse que 
a prioridade em pedrógão 

grande do governo é reconstruir 
as casas destruídas pelo incêndio 
de há um mês e adiantou que nes-
te momento “há mais de cinco ca-
sas” em construção.
“A prioridade agora é fazer aqui-

lo que é essencial, que é a recons-
trução”, afirmou, adiantando que 
há “mais de cinco casas” que neste 
momento já estão em construção, 
estando também já restabelecidas 
as ligações rodoviárias, de comuni-
cações e as redes elétricas.
Contudo, António Costa, que fa-

lava à margem da cerimónia de 
inauguração do novo terminal do 
aeroporto de Faro, sublinhou que o 
processo de reconstrução “vai levar 
o seu tempo” e que ninguém pode 
ter a ilusão de que se vai reconstruir 
mais rapidamente do que foi des-
truído.
“Uma casa arde num minuto, mas 

infelizmente não se reconstrói num 
minuto e é nesse trabalho que nós 
temos que concentrar, que temos 
que fazer e que estamos a fazer”, 
referiu o primeiro-ministro aos jor-
nalistas, observando ainda que “ne-
nhum arquiteto faz um projeto de 
um dia para o outro”.
Segundo o primeiro-ministro, o 

processo de reconstrução das casas 
está, por enquanto, a concentrar os 

donativos angariados por um fundo 
criado pelo Estado para ajudar as 
vítimas dos incêndios, que são es-
sencialmente donativos vindos de 

outros países, já que em Portugal a 
preferência foi a de encaminhar os 
donativos para o setor social.
Os incêndios iniciados a 17 de 

junho em Pedrógão Grande provo-
caram 64 mortos e mais de 200 fe-
ridos, consumindo mais de 53 mil 
hectares.
Os fogos da região Centro afeta-

ram aproximadamente 500 habita-
ções, quase 50 empresas e os em-
pregos de 372 pessoas.
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pAlAvrA Do DIretorHélas, com tantas fEstas

ANtóNIo peDro coStA
acosta@avozdeportugal.com

Seguramente que já repararam que há fes-
tas em todos os recantos dos Açores neste 

verão. promovem-se festivais em tudo o que 
é vila ou cidade e mesmo em algumas das nos-
sas pequenas e pacatas freguesias montam-se 
os palcos para a cantoria. 
Constamos também que a importação de artis-

tas de fora das ilhas, quanto mais classificados 
estiverem no “top ten nacional”, mais impor-
tância emprestam ao evento. A folia toma conta 
de cada uma das nossas ilhas e o frenesim reina 
até às tantas, pelo que fica fora de moda aquela 
simpática anedota, contada mesmo por um Ter-
ceirense, que os Açores não são compostos por 
9 ilhas, mas por 8 e por um parque de diversões 
que é a Ilha de Jesus Cristo. 
Nesta ordem de ideias, somos agora vários 

parques de diversão por essa Região fora, pois 
entramos nos meses do apogeu da sociedade do 
divertimento e do prazer nestas ilhas de bruma 
e de verde esfusiante. Dá-se música, muita mú-
sica e outras manifestações culturais e o povo lá 
se vai divertindo noite dentro.
Impressiona como é possível mesmo nas mais 

pobres localidades, se mandam vir várias ban-
das, para animar a festa, num autêntico deva-
neio. Noutros tempos, o povo divertia-se à sua 
maneira e não se era menos feliz por isso. 
Lá se iam fazendo as festas, organizadas com 

todo o entusiasmo e espectativa porque estas 
sempre foram tão indispensáveis para a vida de 
cada um de nós, como o betão ou a ação so-
cial. No entanto, festas e mais festas parece um 
pouco exagerado, para não dizer desnecessário, 
mesmo que o povo adira e goste de festanças 
para conviver e esquecer as agruras do dia a dia.
Não se registava sobreposição de festas nos ar-

redores mais próximos, pois havia uma preocu-
pação em se programar as festividades, de modo 
a acabarem na precisa altura em que noutra zona 
da ilha iniciava as suas. Hoje em dia, viraram-se 
de costas uns para os outros e o acerto históri-
co de datas festivas parece ter deixado de fazer 
sentido, até porque a maioria das festanças não 
têm objetivo nenhum, a não ser dar música e 
mais música de duvidosa qualidade a novos e 
velhos.
Presentemente, para a festa ter êxito, basta para 

além da música, uma barraquinha com “sumos” 
e bifanas e lá encontraremos o povo reunido. 
Nestes fins-de-semana temos uma ilha carrega-
da de festivais, trazendo estrelas da música mo-
derna e arrebanhando milhares de jovens ávidos 
de um bom serão.
As festas em si são boas, apenas questiono 

muitas festas ao mesmo tempo, até porque é 
também uma forma de animação turística, tão 
necessária, porque são inúmeros os forasteiros 
que também assistem entusiasmados aos con-
certos e que também eles não arredem pé até 
aos aplausos finais.
Por outro lado, importa também procurar a con-

tenção na promoção de festivais, pois em tempo 
ainda de crise generalizada há que dar priorida-
de à dinamização da nossa ilha em investimen-
tos produtivos e a avaliação da importância de 
uma festa não deveria ser feita pelo ruido mais 
alto ou pelo maior número de foguetes ou fogo-
-de-artifício a estalejar no ar.
O certo é que o povo está a acostumar-se com 

tantas festas e vai ser preciso continuar a inven-
tar outras justificações para mais e mais festas.

património litErário portUgUês
E música para todos

o ponto de encontro da realidade atual nos diz que é importan-
te criar espaços em que possamos utilizar a imaginação e que 

todos os espetadores possam ter uma participação ativa. também 
parece preocupar os jovens criadores a relação com a memória e 
a consciência de que o caminho seguido pela sociedade contempo-
rânea tem, apesar de todas as conquistas científicas e tecnológicas, 
traços sombrios e perigosos.
Reflitamos  sobre o efeito pornográfico  que as redes sociais  e a te-

levisão têm sobre as nossas vidas, expondo pedaços da nossa intimi-
dade e, paradoxalmente cultivando a indiferença. O desassossego deste 
nosso tempo tem outras facetas para nos mostrar: dramas de princesas, 
a donzela e a representação pública do feminino na cultura europeia, 
portuguesa e até no Canadá, lançando um olhar sobre as protagonistas 
de contos de fadas e sobre as histórias de donzelas de carne e osso, onde 
nem o caçador cede aos encantos da branca de neve, nem o beijo que 
desperta a bela adormecida impede que esta siga de vez para a morada 
de harmonia social.
O universo feminino está em destaque e carateriza-se  sobretudo, pela 

amplitude da sedução, pela atualidade das considerações das jovens atri-
zes e triunfo no mundo da exploração das literaturas, comércio, numa 
época em que se regressa obsessivamente à lógica do divertimento. É 
preciso aprender a ter paciência e porque sem imaginação, ao invés de 
participarmos ativamente na construção do futuro, havemos de ficar à 
espera  de que ele nos seja outorgado e relegado para a gaveta das coisas  
sem importância.
 Trata-se de pedaços de recordações, de uma travessia por meio de frag-

mentos, que toca em algo que está para além do inconsciente, ou de uma 
consciência  que desliza e se afunda. Somos levados, engolidos por uma 
força que nos precipita numa água sombria e asfixiante. Mas sem que se 
saiba como, surgirá uma corrente explorando a solidão e a melancolia, 
lançando um novo olhar sobre a vida que queremos ter e que também vai 
fazer regressar o homem à superfície, ele vai agarrar-se a um ramo de 
uma árvore a boiar e vai inventar uma navegação estranha, entre as duas 
águas. Este estado ambíguo de obscuridade e de luz vai unir as profun-
dezas e a superfície da igualdade entre homens e mulheres.
Não é possivel suspender o tempo: um solo e uma performance, um 

concerto e uma dança, o trabalho e as férias, são os vários momentos no 
tempo em que decorre a suspensão das coisas em suspense mas que... 
une a família e os amigos e as diferentes gerações. 
As férias convidam a descobrir novas sonoridades, e também a revisitar 

os clássicos, porque a música não é só uma arena de melodias e sons mas 
sim um intricado e sublime meio para se contar histórias, tão antigas 
quanto o Mundo. Se em Amadeus e Mozart se questionam as precarida-
des da natureza humana, a grandiosa Sinfonia no. 40 e a Sinfonia no. 41, 
são exemplos maiores do início do período romântico da música euro-
peia. É com essa mesma grandiosidade que o pianista António Rosado, 
juntamente com o violinista Massimo Spano e o Endemble Darcos,  nos 
brindam com obras do francês Ernest Chausson, do espanhol Joaquín 
Turina e do português Alexandre Delgado, naquela que é uma viagem 
imbuída de tradição francófonas e ibéricas com António Rosado, um dos 
pianistas portugueses de referência e os variados reportórios, com artis-
tas como Mário Laginha, Camané ou Rodrigo Leão. Canções e músicas 
que resistem ao corroer do tempo, para quem as quiser levar como com-
panheiras de viagem.
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AgendA comunitáriA

AuguSto mAchADo
amachado@avozdeportugal.com

ExcUrsão a brampton
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza uma excur-
são às Festa do Santo Cristo em Brampton nos dias 9 e 10 
de setembro de 2017, preço: 140$ autocarro e hotel, 80$ só 
autocarro. Lugares limitados. T.: Wilson 514-826-2291.

NAtAlIDADe

nascEm mEnos bEbés por dia

em portugal, segundo a evolução dos 
nascimentos, no primeiro semestre des-

te ano, as mães deram à luz menos 1069 
crianças. ou seja, nasceram menos seis be-
bés por dia. O coeficiente de fecundidade 
desejada é de – 2,31 filhos – pelos portugue-
ses era o suficiente para assegurar a renova-
ção de gerações. mas a realidade é outra. o 
atual índice de fecundidade é de 1,36 filhos. 
Após dois anos de crescimento consecutivo, 

no primeiro semestre, registaram-se menos 
1069 nascimentos do que em igual período do 
ano passado. O que significa que, em média, 
estão a nascer menos seis bebés por dia em 
Portugal. Todavia, os especialistas pedem cau-
tela na análise dos números. 
Os dados do Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge, onde se reportam àque-
les que fizeram o “teste do pezinho”, apontam 
para 41689 nados-vivos nestes primeiros seis 
meses. Ou seja, menos 2,5% face ao período 
homólogo de 2016 e a primeira quebra des-
de 2014. “Cautela é a palavra de ordem para 
quem estuda estes fenómenos” e acrescentam: 
“Não se pode tirar ilações. Tem que se ver no 
longo termo porque há vários fenómenos con-
junturais”, alerta a socióloga Anália Torres. E, 
do lado da demografia, também alerta: “Os fe-
nómenos demógrafos têm grande inércia, não 
há subidas nem descidas repentinas”, afirma 
a professora da Universidade do Minho Alice 
Delerue Matos.
O fator calendário da fecundidade. Exemplo: 

Maria planeava ser mãe aos 30 anos, mas o 
desemprego obrigou-a a adiar o sonho. É a al-
teração do calendário de fecundidade, explica 
a demógrafa. “Pode haver anos de crise que 
levam os casais a adiar a maternidade e, de-
pois, quando o clima económico e os índices 
de confiança recuperam pode haver uma con-
centração de mais nascimentos num ano es-
pecífico”. A mesma Alice Delerue, sublinhou 
várias vezes no seu depoimento que não vê ra-
zão nenhuma para a inversão da fecundidade”, 
pelo que o argumento dos nascimentos adia-
dos ganha força. E acrescenta: “Até porque o 
ambiente social e económico no ano passado 
foi mais favorável”.
Fecundidade essa que, recorde-se está em ní-

veis historicamente mais baixos, sendo mes-
mo a mais baixa da Europa. E o sonho da ma-
ternidade, esse, vai sendo adiado, com a idade 

da mulher ao nascimento do primeiro filho a 
fixar-se nos 30,2 anos. O que adia, por sua vez, 
um segundo filho. E Portugal é, hoje, um país 
de filhos únicos. Em 2015, 52,5% dos bebés 
nascidos em Portugal eram primeiros filhos, o 
segundo valor mais alto da Europa.
É preciso lembrar que nenhum país da União 

Europeia tem assegurada a substituição de ge-
rações. Mas dentro desse quadro, dizem as es-
tatísticas, Portugal tem níveis particularmente 
baixos. Senão vejamos; um país de filhos úni-
cos... Portugal tem uma excessiva concentra-
ção de primeiros nascimentos. Sabendo nós 
que há muitas pessoas que gostariam de ter um 
segundo filho e não encontram condições para 
o ter. É preciso, dizem os entendidos nesta ma-
téria, pôr o dedo na ferida e discutir o proble-
ma da natalidade… É urgente. 
Que diria a minha querida mãezinha, se ainda 

hoje fosse viva – que Deus a tenha no Céu, 
teve dez, morreu uma menina com alguns me-
ses de idade. Felizmente, os nove, estamos to-
dos vivos, e eu, sou o mais velho… 
tenham todos um dia FelIz…

manoEl dE olivEira na
cinématHèqUE qUébécoisE
dE 29 dE jUlHo a 4 dE agosto
Manoel de Oliveira, o realizador português que filmou até 
aos 105 anos de vida, terá cinco dos seus filmes mais 
emblemáticos em projeção no final de julho e início de 
agosto. Esta mostra incluiu a sua biografia inédita “Visi-

ta ou Memórias e Confissões” realizada em 1982 e que 
por vontade expressa do autor só viria a ser revelada 
postumamente. Esta iniciativa conta com o apoio do 
Consulado-Geral de Portugal em Montreal, Cinemateca 
Portuguesa-Museu do Cinema e do Instituto Camões.

projEto saúdE dos migrantEs
O projeto Saúde dos Migrantes convida todas as pes-
soas sem seguro saúde a entrar em contato pelo 514 
-349-3098 afim de compartilhar sua experiência. A entre-
vista é confidencial e visa melhorar esta situação e ofere-
cer às pessoas informações sobre os recursos disponí-
veis. Há uma retribuição financeira pela sua contribuição 
e temos entrevistadores que falam português.

	
	

Manoel	de	Oliveira	na	Cinémathèque	québécoise	
de	29	de	julho	a	4	de	agosto	

	
	

	
	
	

Manoel de Oliveira, o realizador português que filmou até aos 105 anos de vida, terá cinco dos seus filmes mais 

emblemáticos em projeção no final de julho e início de agosto. Esta mostra incluiu a sua biografia inédita “Visita 

ou Memórias e Confissões” realizada em 1982 e que por vontade expressa do autor só viria a ser revelada 

postumamente. Esta iniciativa conta com o apoio do Consulado-Geral de Portugal em Montreal, Cinemateca 

Portuguesa-Museu do Cinema e do Instituto Camões. 
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17:00 Cidade do Panamá
 Portugueses pelo Mundo
17:45 Arq 3
18:00 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Fabrico Nacional
0:00 Arq 3
0:15 No Trilho dos Naturalistas
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Tudo é Economia

sábadO 22 dE julhO                       
2:00 Mulher de Deus, 
 Amante do Rei!
 Madre Paula
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 A Essência
5:15 Hora dos Portugueses
5:45 Africanidade
 Sociedade Civil
7:15 Quem Fala Assim
7:45 Magazine Literacia 3D
8:00 Jornal da Tarde
9:10 Voz do Cidadão
9:30 Network Negócios 2016
10:15 Podium
11:00 Ideias & Companhias
11:30 Bombordo
12:00 Atlântida - Açores
13:30 GNR
 No Ar
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Alpiarça
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 Network Negócios 2016
21:15 Donos Disto Tudo
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Arraiais da Madeira 2017
0:30 As Novas
 Viagens Philosophicas
1:00 Todas as Palavras
1:30 O Princípio da Incerteza

dOMingO 23 dE julhO                       
1:30 O Princípio da Incerteza
2:15 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!
2:45 Fotobox
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Porto
 Eucaristia Dominical
6:30 7 Maravilhas de Portugal
 Aldeias
8:00 Jornal da Tarde
9:02 Faça Chuva Faça Sol
9:15 (compactos)
 A Praça
10:00 O Avô Fugiu de Casa
11:45 Estou nas Tintas
12:15 Diga Doutor
13:00 Cuidado com a Língua!
13:15 Hora dos Portugueses
14:00 7 Maravilhas de Portugal
 Aldeias
14:59 Telejornal
16:15 7 Maravilhas de Portugal
 Aldeias
18:15 Casa Roque 
 Gameiro, Amadora
 Visita Guiada
18:45 Voz do Cidadão
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 A Capella

4ª-FEira 19 dE julhO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 O Outro Lado
5:52 Mulheres de Farda
 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 ABC Direito
9:12 Filhos da Nação
9:45 O Sábio
10:15 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 As Novas
 Viagens Philosophicas
13:30 Design PT
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
17:00 Austin (Texas)
 Portugueses pelo Mundo
17:30 Inesquecível
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Hora dos Portugueses
20:44 Palavra aos Diretores
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Criar.pt
23:45 Janela Indiscreta
0:15 Cuidado com a Língua!
0:30 Grande Entrevista
1:15 Hora dos Portugueses

5ª-FEira 20 dE julhO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:52 Infertilidade
 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:03 Arq 3
9:15 Palavra aos Diretores
9:45 O Sábio
10:15 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
13:50 Fotobox
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
16:45 Guadalajara (México)
 Portugueses pelo Mundo
17:30 Arq 3
17:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sim, Chef!
21:15 Brainstorm
21:45 Fatura da Sorte
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:30 Caixa Forte
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-FEira 21 dE julhO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palcos Agora
5:30 Estou nas Tintas
5:52 Revistas
 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Arq 3
9:17 Visita Guiada
9:45 O Sábio
10:15 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

sEsimbra

As origens de Sesimbra 
perderam-se na memó-

ria dos homens. várias teses 
têm sido apresentadas sem 

que ainda se chegasse a uma conclusão unâ-
nime. uns falam de uma zambra romana, ou-
tros de uma Sesimbrig celta e alguns, ainda, 
de uma zimbra celtibera. 
Ao certo, encontram-se vestígios de povoa-

mento pré-histórico, restos que talvez possam 
atribuir-se a civilizações celtas ou pré-celtas, 
e abundantes documentos romanos e árabes, 
como moedas, cerâmica, túmulos, lápides, etc. 
A existência do castelo está intimamente ligada 
à história dos primeiros tempos da nacionalidade 
portuguesa. Conquistado em 1165 por D. Afonso 
Henriques, foi abandonado pouco depois pelos 
primeiros povoadores cristãos, dado que os mou-
ros de Alcácer do Sal—uma das mais fortes e 
bem providas praças muçulmanas de então—in-
vestiram contra aquele reduto recém-conquista-
do pelas hostes do nosso primeiro rei. E em mãos 
árabes esteve até 1200, ano em que D. Sancho I 
a reconquistou definitivamente, auxiliado pelos 
cruzados francos de passagem para a 
Terra Santa. Como sempre, quando a 
história não responde às origens de um 
povoado, a lenda vem em seu auxilio, 
suprindo essa falha. Tal é, também, o 
caso da antiquíssima Sesimbra, cuja 
origem do nome é perpetuada por uma 
velha tradição passada de geração em 
geração. Decorre a história no tempo 
que antecede a fundação de Portugal, 
mais propriamente num tempo sem 
tempo. Diz-se que, nessa época, já 
aquela região era terra de pescadores, 
se bem que o castelo ainda não exis-
tisse e a população habitasse o alto do 
monte onde mais tarde se construiria a fortaleza. 
Era senhor daquelas terras um homem tirânico 
que a todos exigia vassalagem. Era ele quem 
concedia as autorizações de pesca, sem as quais 
nenhum homem podia partir para o mar, nem se-
quer para pescar o sustento da sua mesa. Além 
disso, cobrava tributos sobre o pescado, sobre os 
barcos e sobre tudo quanto entendesse. Alguns 
dos tributos eram desumanos e foi isso que o per-
deu. Um desses tributos, velho hábito ancestral, 
obrigava todas as donzelas que iam casar a serem 
possuídas pelo tirano na véspera do matrimónio. 
Homens e mulheres sofriam por este gesto que 
o costume e o medo haviam quase legitimado, 
mas ninguém ousava rebelar-se contra o tirânico 
senhor. Certo dia, porém, Zimbra e Maria deci-
diram casar-se. Zimbra era pescador, como todos 
os outros, e era jovem e ousado. Maria era mu-
lher, filha da mesma terra, vítima silenciosa que 
seria do mesmo costume opressor. Como sempre 
acontecia nestes casos, marcado o casamento, 
desceu-lhes ao pensamento a obrigação devida 
ao senhor da terra. Maria dispôs-se a aceitar, 
fatalmente o tributo da sua virgindade. Zimbra, 
contudo, não estava disposto a aceitar mudo e 
quedo aquela exigência que nada fundamentava 
ou legitimava. E, assim, dispôs-se ele a desafiar 
o estabelecido e aceite no mais íntimo dos seus 
conterrâneos. Todos e também Maria, o acon-
selharam a não lutar contra os desejos do velho 
tirano. Zimbra não deu ouvidos a ninguém, deci-

dido como estava a que não acontecesse a Maria 
o mesmo que às outras raparigas. E até ao fim ig-
norou os castigos que podiam esperá-lo naquela 
aventura. Inicialmente só na sua determinação, 
conforme se ia aproximando o dia do casamento, 
Zimbra foi sendo rodeado e apoiado pelos outros 
jovens pescadores da aldeia. Tiveram discussões 
quase intermináveis sobre o que lhes aconteceria 
quando o tirano viesse a sentir-se desautorizado. 
Mas Zimbra cansou-se daquela conversa  vazia, 
só cheia de medos, e pôs cobro às discussões 
apresentando o seu plano: desceriam até à bor-
da do mar e aí se estabeleceriam num povoado 
autónomo e livre de toda a tirania. Isto pareceu 
tão simples e razoável a todos os pescadores re-
beldes que dissiparam os medos e se entregaram 
inteiros à coragem de Zimbra. Tal era a confian-
ça que depositavam no pescador que mal apro-
varam o plano de liberdade, como que perderam 
a vontade própria. E cada vez que se falava no 
propósito diziam: -- se Zimbra quiser... Zimbra 
quis porque não o visitou o medo. No dia do seu 
casamento recebeu Maria e partiu monte abaixo 
até à praia. Com eles desceu um grupo de casais 
e a expetativa. Chegados ao sopé, delimitaram, 
segundo velhos rituais, os limites da nova aldeia, 
sacrificando no centro um animal, como lhes ha-
viam ensinado os seus avós, que tinham recebido 

o ensinamento de outros antepassados. Em se-
guida, ergueram os pilares das suas novas casas, 
pobres choupanas de madeira cobertas de ramos 
de árvores. Tudo isto fizeram manifestando uma 
alegria toda natural e no final reuniram-se dan-
çando velhas danças que evocavam pescas ma-
ravilhosas e esquecidas. Quando soube disto, o 
tirano teve uma fúria imparável. Juntou quanta 
gente pôde e, sequioso de vingança, jurou não 
parar enquanto não desfizesse todas as esperan-
ças de Zimbra e dos rebeldes. Mas Zimbra e os 
habitantes do novo povoado sabiam o que os es-
perava. A pé firme, como quem espera o embate 
bruto do mar, esperaram a hoste do senhor. Esta-
vam dispostos a tudo por Zimbra que lhes dera a 
sua coragem: -se Zimbra quiser... E Zimbra quis, 
mais uma vez.
Quando aquela bruta onda de gente embateu 

nos seus corpos, resistiram serenos porque ti-
nham o conhecimento íntimo de que a fúria dura 
um momento. Calmos, desfecharam os seus gol-
pes no inimigo que sobre eles se abatia e num 
gesto de sabedoria mataram o tirano e todos os 
seus homens. Ficaram livres do jugo secular e 
injustificável dos tiranos da terra. Agora era-lhes 
possível fazer do seu povoado uma terra de ver-
dadeiros pescadores: -Se zimbra quiser... E zim-
bra, pela terceira vez, quis. De tal modo o que 
quis que, muito tempo depois, quando Afonso 
Henriques conquistou o velho castelo fronteiro 
ao mar, era Sesimbra que lhe chamavam.
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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

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

● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra 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.

belezA DA SemANA

cASAl DA SemANA

FelIz ANIverSárIo mIA

vacinas pErsonalizadas
contra o cancro

o princípio é semelhante ao de qualquer 
vacina utilizada para prevenir doenças 

infecciosas, como a gripe ou a hepatite. Neste 
caso, é utilizado um antigénio tumoral, uma 
substância que se encontra na superfície das 
células cancerígenas e que permite distingui-
-las das células normais – es-
pera-se que essa substância 
capacite o sistema imunitário 
de modo a reconhecer o tumor 
e a combater as células que 
antes não conseguia eliminar.
Contudo, ao contrário do que 

acontece comamaioria das vaci-
nas, aqui a composição é adap-
tada a cada paciente e a administração só acontece 
depois de o cancro tera parecido – em vez de a 
priori, para o prevenir. As chamadas vacinas per-
sonalizadas contra o cancro têm sido estudadas 
como uma estratégia para potenciar os efeitos dos 
tratamentos de imunoterapia (o enfoque da inves-
tigação oncológica dos últimos anos, que consiste 
em ajudar o sistema imunitário a combater o can-
cro). Dois ensaios clínicos, publicados na revista 
Nature a 5 de Julho, tiveram resultados promis-
sores: demonstraram, pela primeira vez, que es-
tes tratamentos dirigidos às mutações de cancro 
de cada pessoa são eficazes a treinar o sistema 
imunitário para combater a doença. “Trata-se da 
possibilidade de encontrar alterações nas molé-
culas dos tumores que, não existindo nos tecidos 
normais, permitam desencadear respostas imuno-

lógicas capazes de atacar o tumor poupando os 
tecidos sãos”, explica à SÁBADO João Oliveira, 
director clínico do IPO de Lisboa.

exemploS De SuceSSo
Os melanomas (um tipo de cancro de pele) pare-

cem especialmente recetivos a estes tratamentos. 
No primeiro grupo, liderado por Catherine Wu, 

do Dana-Farber Cancer Institu-
te, em Boston, nos Estados Uni-
dos, foram tratados seis doentes 
com melanoma com uma vaci-
na que continha 20 fragmentos 
de proteínas específicas corres-
pondentes às mutações dos seus 
tumores. 
Dois anos depois, em quatro 

dos pacientes tratados o cancro não reapareceu. 
Os restantes dois tiveram uma recidiva, mas o 
cancro entrou em remissão com um fármaco de 
imunoterapia.
No segundo grupo, liderado por Ugur Sahin, 

físico da Universidade de Mainz, na Alemanha, 
trataram-se 13 doentes com melanoma com va-
cinas dirigidas a 10 mutações dos seus tumores. 
Oito permanecem sem doença 23 meses depois 
do tratamento; em dois deles o tumor diminuiu e 
um terceiro entrou em remissão depois de fazer 
um tratamento de imunoterapia.
São ainda muitos os desafios, a começar pelo 

tempo (os investigadores demoraram três me-
ses a criar as vacinas), mas esta poderá vir a 
ser mais uma arma na luta contra o cancro.

lucílIA gAlhA

mArchA DAS mulhereS DA Apc

Foto DA SemANA
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papos dE anjo (para 6 pEssoas)

INgreDIeNteS
PARA O RECHEIO:
• 500 g de açúcar
• 20 gemas de ovo
• Raspa de 1 limão

PARA A MASSA:
• 3 claras de ovo
• Papel de hóstia

‘À Moda do Porto 
– Gastronomia com 
História ao Alcance 
de Todos’ 

A mão experien-
te do chef Hélio 
Loureiro, revisita 
alguns pratos tradi-
cionais e com ‘sota-
que’ do norte. 

Almedina.

prepArAÇÃo:
Leve ao lume o açúcar com 2,5 dl de água. Quando estiver a ferver, conte 
4 minutos, retire do lume e mexa as gemas com umas varas. Junte o açúcar 
morno às gemas, a raspa de limão e leve de novo ao lume a engrossar, me-
xendo sempre para não agarrar. Quando vir o fundo do tacho, retire do lume 
e deixe arrefecer. Com uma tesoura, corte rodelas com 15 cm de diâmetro de 
papel de hóstia, pincele as pontas com clara de ovo e recheie com o creme de 
ovo. Aperte as extremidades para que colem bem e pincele de novo com clara 
de ovo, passando em seguida por açúcar. Coloque sobre papel vegetal e deixe 
secar antes de servir.

vasco cordEiro rEElEito
vicE-prEsidEntE do comité das rEgiõEs

o presidente do governo dos Açores, vas-
co cordeiro, foi reeleito vice-presidente 

do comité da regiões, órgão consultivo das 
instituições europeias que representa as enti-
dades regionais e locais da união europeia.
A reeleição de Vasco Cordeiro, que foi também 

eleito membro do Bureau Político daquele ór-
gão, decorreu na sessão plenária do Comité das 
Regiões, que está a decorrer em Bruxelas com a 
participação de cerca de 350 membros.
A Região Autónoma dos Açores tem assento no 

Comité das Regiões desde a sua criação, sendo 
atualmente representada pelo Presidente do Go-
verno, Vasco Cordeiro, e tendo como suplente o 
Secretário Regional Adjunto da Presidência para 
as Relações Externas, Rui Bettencourt.
Uma das missões deste organismo é a emissão 

de pareceres sobre questões políticas da atua-
lidade e de propostas legislativas em domínios 
que se relacionem com o exercício do poder re-
gional e local na Europa como, por exemplo, ao 
nível da coesão económica e social, do emprego 

e formação profissional, da educação e cultura, 
da saúde e política social, do ambiente e altera-
ções climáticas, energia e transportes.
Constituído em 1994, o Comité das Regiões 

Europeu é, assim, considerado a assembleia da 
União Europeia dos representantes regionais e 
locais, contando entre os seus 350 membros com 
presidentes de regiões e de municípios e com re-
presentantes eleitos de regiões e municípios de 
todos os Estados-Membros da União Europeia.

alijó vai dEclarar Estado
dE EmErgência mUnicipal

o presidente da câmara de Alijó, carlos 
Magalhães, afirmou estar a preparar-se 

para declarar estado de emergência munici-
pal, referindo que o incêndio que lavra desde 
a madrugada de domingo está incontrolado.
“Um alerta, é um pedido de socorro para todo 

o país para ver se nos ajudam”, afirmou aos jor-
nalistas na localidade de Vila Chã, onde as cha-
mas se aproximaram das casas durante a tarde, 
assustando a população. E acrescentou: “Está 
incontrolado o fogo, não sei o que a noite nos 

vai trazer porque não vamos ter os meios aéreos 
e o vento continua e as frentes ativas têm-se 
multiplicado”. O autarca referiu que o Estado de 
Emergência significa um “pedido à tutela”. 
“É um pedido de socorro, é um pedido de aju-

da porque nós já não somos capazes de dominar 
isto, os homens que já estão aqui já estão exaus-
tos, precisávamos de mais alguma coisa”, sus-
tentou. O presidente disse que pediu mais meios 
para o combate a este fogo, referindo que só vê 
uma solução através dos “meios de combate aé-
reo”.

barco qUE sE movE a
EnErgia rEnovávEl partE
nUma viagEm dE sEis anos

teve início no fim-de-semana passado a 
partir de paris uma viagem ‘épica’ para o 

energy observer, um barco movido a energia 
eólica, solar e ainda hidrogénio gerado pela 
água do mar que custou um total de 5,25 mi-
lhões de dólares (cerca de 4,5 milhões de eu-
ros).

Mais do que o valor que foi investido neste bar-
co, é importante notar que foi desenvolvido de 
modo a não utilizar nenhum tipo de gás que con-
tribua para o efeito de estufa. Ao todo serão 101 
paragens em 50 países em todo o mundo, uma 
viagem que demorará seis anos a completar. O 
segredo estará na gestão dos vários tipos de ener-
gia recolhida, sendo que o hidrogénio será usado 
durante o período noturno ou quando não houver 
vento. “Tal como o [avião solar] Solar Impulse, 
o Energy Observer faz com que a exploração 
se transforme numa melhor qualidade de vida. 
Temos de liderar as pessoas para o futuro ao 
mostrar-lhes soluções em vez de as deprimir”, 
notou o Presidente da Fundação Solar Impulse, 
Bertrand Piccard.
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JESSICA

KIRSON

STEVE
BYRNE

THE
DOO WOPS VLADIMIR

CAAMAÑO

HOSTED BY

ALONZO
BODDEN

JULY 19-27
11 SHOWS

CEDRIC THE ENTERTAINER

SPECIAL GUEST

FEATURING

CEDRIC THE ENTERTAINER

SPECIAL GUEST

FEATURING

JULY 19-29
11 SHOWS

FEATURING
JIMMY CARR, ROBERT KELLY

YAMANEIKA SAUNDERS
BIG JAY OAKERSON AND GODFREY 

HOSTED BY
ARI SHAFFIR

JULY 29
2 SHOWS

Salle 
Ludger-Duvernay

Salle 
Ludger-Duvernay

JULY 26

MIKE
RITA

FEATURING SOME OF THE BEST
INTERNATIONAL COMEDIANS

JULY 27 & 28
2 SHOWS

JULY 27

JULY 26

JULY 29

CEDRIC THE ENTERTAINER

SPECIAL GUEST

FEATURING

AND 
MORE!

JULY 28

JULY 31

PERFORMERS
Rachid Badouri
Caroline Rhea 
Jimmy Carr 

Alonzo Bodden 
Mark Critch 

DeAnne Smith

GUEST PRESENTERS
Jay Baruchel
Corey Hart 

Brittany LeBorgne 
Max Pacioretty 

Jonathan Drouin 
Vanessa Grimaldi Special closing event!

TICKETS
STARTING
AT ONLY +TAX

$6506

PRESENTED IN ENGLISH

JULY 26

BY POPULAR DEMAND - GREAT NEW SEATS JUST ADDED! ONLY 11 SHOWS LEFT!
GALAS PRESENTED BY HOSTED BY...OUR PRESTIGIOUS

SALLE WILFRID-PELLETIER

THE FESTIVAL HAS OFFICIALLY STARTED!

BUY WITH YOUR
PASS AND SAVE!
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três filmEs portUgUEsEs sElEcionados 
para o fEstival dE cinEma dE locarno

“verão danado”, integrado na competição 
“cineastas do presente”, tem argumento, 
produção e realização de pedro cabeleira, 
25 anos, e é apresentado como “um híbrido 

entre o documental, o ‘stoner’ e o psicadé-
lico” sobre uma “juventude à deriva”, com 
lisboa como pano de fundo.
“É um filme que não tem a ambição de re-

presentar toda a juventude nem todas as ten-

dências do momento, mas acima de tudo é um 
filme que foi criado no seio de jovens, sobre os 
jovens, onde expusemos a nossa forma de vi-
ver e de ver o mundo naquele momento, tudo 
aquilo que nos fascina e tudo aquilo que nos 
destrói”, afirma o realizador em nota de im-
prensa enviada à Lusa.
Fora de competição do festival, foram sele-

cionados ainda a média metragem documental 
“António e Catarina”, produção portuguesa da 
realizadora romena Cristina Hanes, e a curta-
-metragem “O homem de Trás-os-Montes”, de 
Miguel Moraes Cabral.
A curta-metragem tem agora a estreia inter-

nacional, depois de ter integrado, em maio 
passado, o festival IndieLisboa. Miguel Mo-
raes Cabral é ainda autor da curta “Equilíbrio 
Justo” (2009) e da ‘longa’ “Os Caminhos de 
Jorge” (2013).
O 70.º Festival de Cinema de Locarno decor-

rerá de 02 a 18 de agosto, na Suíça.
Jean-Pierre Léaud, Albert Serra, Paul Hamy, 

Denis Côté, Fanny Ardant, Dario Argento, Na-
tassja Kinski e Jean-Marie Straub estão entre 
os convidados desta edição.

do strEss à pElE sEca, Um
‘sUplEmEnto’ para cada mal dE saúdE
Não, não vamos incentivá-lo a correr até à 

farmácia mais próxima para comprar o 
remédio milagroso, vamos sim dizer-lhe que 
tipo de nutriente deve procurar para aliviar 
algumas das patologias diárias mais comuns.
Do stress à pele seca, um ‘suplemento’ para 

cada mal de saúde.
A solução está muitas vezes onde menos espe-

ramos... e a cozinha é o local principal. A ali-
mentação tem um papel cada vez mais determi-
nante na prevenção e tratamento de doenças e 
determinados alimentos assumem-se como os 
fármacos mais eficazes para algumas das patolo-
gias diárias mais comuns.

A falta de energia, por exemplo, pode ser fa-
cilmente combatida com uma maior ingestão de 
alimentos ricos em vitamina B12, um micronu-
triente que ajuda o organismo a absorver o má-
ximo de nutrientes de cada alimento ingerido. 
Esta vitamina marca presença nos alimentos de 
origem animal, podendo ainda ser encontrada 
em opções vegetais que tenham sido nutricional-
mente reforçadas.
Também no leque de vitaminas do comple-

mento B, a vitamina B2 é a mais indicada para 
reduzir a acne e pode ser encontrada no leite e 
derivados, devendo, porém, a pessoa ter atenção 
a algum tipo de intolerância à lactose. O espina-
fre, o ovo, o cogumelo e a aveia são opções mais 
seguras em caso de dúvida.
Já para baixar o stress, diz o site Eat This, Not 

That!, o mais indicado é apostar em alimentos 
que contenham magnésio, um mineral com po-
der relaxante e que ajuda a baixar os níveis de 
cortisol. As sementes de abóbora e girassol, os 
frutos secos, o espinafre, a beterraba e os lacticí-
nios são boas fontes de magnésio.
O resveratrol, polifenol encontrado no vinho 

tinto, pode ser a solução para travar a má fun-
ção cerebral, enquanto o ácido alfa-lipólico é o 
mais indicado para acabar com a pele seca. Este 
ácido gordo com poder antioxidante é produzido 
pelo organismo, mas pode ser ainda encontrado 

(em pequenas quantidades) em alimentos como 
a couve-de-bruxelas, o farelo de arroz e a proteí-
na de origem animal.
E por falar em ácidos gordos, é sabido que 

o ómega 3 é o mais indicado para prevenir as 
doenças de coração, estando presente em peixes 
gordos e nos frutos secos, por exemplo. Já para 
baixar o colesterol (situação que, por si só, me-
lhora a saúde cardíaca) não há melhor do que o 
alho, diz a publicação.
Combater os primeiros sinais de envelhecimen-

to da pele é possível com a vitamina C, um dos 
minerais mais importantes para o organismo e 
que facilmente é encontrado em citrinos, pimen-
tos, kiwi, etc.
Quando os dentes estão fracos o melhor é apos-

tar no ácido fólico, presente em alimentos for-
tificados ou em vegetais como os brócolos e os 
espargos. As sementes e frutos secos e o feijão 
também podem ser boas apostas.
Se o problema é o cabelo baço, fraco e quebra-

diço, então está na hora de reforçar os níveis de 
vitamina E, um micronutriente presente nos ce-
reais integrais, nos óleos vegetais e ainda nas se-
mentes, estando associada a alimentos com gor-
duras boas. O leite e derivados, os fermentados, 
o miso e o tempeh são ricos em Lactobacillus 
acidophilus, a bactéria existente no nosso orga-
nismo e que zela pelo bom funcionamento do in-
testino, sendo estes alimentos boas opções para 
travar a prisão de ventre ou algum desconforto 
intestinal. A vitamina D, presente no sol, no sal-
mão e em alguns frutos secos, é a mais indicada 
para combater a depressão, pois tem um efeito 
direto nas hormonas que regulam o humor e a 
sensação de bem-estar.
Os problemas de desejo e função sexual podem 

ser combatidos com a L-Arginina, diz a publica-
ção. Este aminoácido não essencial encontra-se 
no iogurte, no queijo, no caju, no pão integral, 
no feijão, na aveia, no milho, entre outros. Para 
combater a infertilidade, por seu turno, deve-se 
incluir mais alimentos ricos em selénio, como é 
o caso do feijão, castanha do Brasil, do milho, 
do salmão, do espargo, da couve-flor e da carne 
magra.
Para fazer frente à dor de cabeça, destaca o site, é 

a vitamina B3 a que mais se destaca, podendo ser 
encontrada em alimentos ricos em proteína, seja 
de origem animal ou vegetal.
uma vez que a qualidade do sono depende da 

melatonina e que esta não se encontra presente 
nos alimentos, a melhor forma de assegurar o 
fim das noites mal dormidas é através da esti-
mulação desta hormona, algo que se consegue 
com alimentos como o abacaxi, banana, aveia, 
espargo, noz, cebola e sementes.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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carnEirO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa 
Avareza. Amor: Não seja mal-humorado, cultive diariamente o 
otimismo. Saúde: Faça alguns exercícios físicos, mesmo em sua 
casa. Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje.
Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29

tOurO: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa 
Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de ser 
ridículo. Saúde: Cuidado com o frio. Dinheiro: Momento favorável. 
Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

géMEOs: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: 
Deixe o orgulho de lado e peça desculpa quando errar. Saúde: 
Agasalhe-se mais, pois as constipações andam por aí. Dinheiro: 
Cuidado com os gastos supérfluos. 
Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40

caranguEjO: Carta Dominante: A Estrela, que significa 
Proteção, Luz. Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense 
bem naquilo que diz. Saúde: Procure o oftalmologista, pois essas 
dores de cabeça podem estar relacionadas com os seus olhos. 
Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade. 

Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48

lEãO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. 
Amor: Se existir desconfianças entre o casal, será difícil a harmonia.
Saúde: Na saúde em geral não se sentirá muito bem. Dinheiro: 
Poderá ter tendência para gastar mais do que habitualmente. 
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49

virgEM: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. 
Amor: Sentir-se-á irresistível e sentimental. Saúde: Poderão surgir 
bloqueios de ordem psicológica. Dinheiro: Oportunidade para 
executar aquele projeto com êxito.
Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47

balanÇa: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. 
Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder a pessoa que tem 
ao seu lado. Saúde: Não se desleixe e cuide de si. Dinheiro: As 
suas economias estão a descer, tenha algum cuidado.
Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47

EscOrpiãO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda, 
Falha. Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ganhar com 
isso. Saúde: Cuidado com as correntes de ar, está com tendência 
para se constipar. Dinheiro: Se pretende investir, esta é uma boa 
altura para o fazer. Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41

sagitáriO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa 
Inteligente, Prático. Amor: Festeje as datas importantes da sua 
relação. Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina. Dinheiro: 
Pense bem antes de tomar qualquer tipo de decisão nesta área. 
Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33

capricórniO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa 
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: A harmonia reina na sua família. 
Saúde: Previna-se contra otites. Dinheiro: As suas finanças poderão 
sofrer uma quebra acentuada. Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46

aquáriO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. Amor: Se não disser aquilo que sente verdadeiramente, 
ninguém o poderá adivinhar. Saúde: Cuidado com o excesso de 
açúcar no seu sangue. Dinheiro: Este é um período em que pode 
fazer uma pequena extravagância. Números da Sorte: 2, 13, 37, 

45, 47, 49

pEixEs: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, 
Riqueza e Segurança. Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a 
pessoa que tem a seu lado. Saúde: Faça uma caminhada. Dinheiro: 
Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a precisar de 
um dinheiro extra. Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42

Horóscopo maria HElEna martins
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- Papá, o que se sente quanto se tem um filho tão bo-
nito?
 - Não sei… Pergunta ao teu avô!

Era uma vez um homem tão pequeno, mas tão peque-
no, que subiu para cima de um berlinde e exclamou: “O 
mundo é meu!!!!”

Estavam dois piolhos na careca de um senhor, e diz um 
para o outro:
- Alfredo, vamos embora que este piso é escorregadio!

- Mamã, os meninos na escola, chamam-me distraído!
- Joãozinho, tu moras na casa em frente…

O que diz a Lua ao Sol? 
“És tão grande e ainda não te deixam sair à noite!...”

- Doutor, Doutor, que posso fazer para que o meu filho 
não faça xixi na cama?
- Ponha-o a dormir na casa de banho!

- Vamos lá a ver, menino Luizinho, o que me sabe dizer 
sobre a morte de Vasco da Gama?
- Que descanse em paz, senhora professora.

O que diz uma pulga a outra pulga?
- Vamos a pé ou esperamos pelo cão?

qUEr dEixar o facEbook? Eis
o único motivo porqUE não o fará
é possível que já tenha pensado em deixar 

definitivamente o Facebook mas, com 

dois mil milhões de utilizadores mensais em 
todo o mundo (e a aumentar), fica claro que 
a tendência não é essa. e, de acordo com um 
estudo do business Insider, o motivo prende-
-se com o desejo de cada um de nós gostar de 

julgar os outros em silêncio.
O estudo consistiu em entrevistar mais de cem 

utilizadores do Facebook, os 
quais mantinham no seu Feed 
de Publicações pessoas das 
quais não gostavam ou que os 
irritavam. O motivo que os leva 
a manter estas pessoas no seu 
Feed deve-se ao seu desejo de 
saber as suas novidades assim 
como de os julgar sem participar 
ativamente nas suas vidas.
Mesmo que estejam em contac-

to com diferentes pontos de vis-
ta e (potencialmente) opiniões 
ofensivas, os utilizadores do Fa-

cebook continuam a encontrar motivos para não 
retirar ninguém do seu Feed, continuando assim 
a julgar em silêncio e a saber o que se passa na 
vida dos outros.

próximo filmE dE tarantino vai
dEbrUçar-sE sobrE crimEs da família manson

Filme vai centrar-se no homicídio da atriz 
Sharon tate, que era mulher do realiza-

dor Roman Polanski. Já circulam nomes para 
o elenco, com destaque para brad pitt.
Já se sabe qual será o sucessor de ‘Os Oito 

Odiados’. O próximo filme de Quentin Taranti-
no, a sua nona longa-metra-
gem, será sobre os infames 
crimes da Família Manson, 
que chocaram os Estados 
Unidos nos anos 1960.
Segundo o The Hollywood 

Reporter, Tarantino escre-
veu o argumento do filme 
que vai centrar-se princi-
palmente no assassinato da 
atriz Sharon Tate, mulher 
do realizador Roman Po-
lanski, por quatro seguido-
res de Charles Manson, o 
líder do culto e autor moral 
dos homicídios.
Para já desconhece-se o título do filme, mas o 

The Hollywood Reporter avança que as filma-
gens devem começar no verão do próximo ano. 
O projeto está a ser apresentado aos estúdios mas 
Harvey e Bob Weinstein já estão a ser referidos 
como prováveis produtores.
E como não poderia deixar de ser, já circulam 

nomes para o elenco. Brad Pitt é um dos nomes 

falados e poderia voltar a trabalhar com Taranti-
no, depois de ‘Sacanas Sem Lei’ em 2009. Ou-
tro nome apontados são o de Jennifer Lawrence, 
Margot Robbie e Samuel L. Jackson, um ator 
com quem Quentin Tarantino já trabalhou em 
diversos filmes.

Este será o primeiro filme de Tarantino a ser ba-
seado em factos verídicos e pode ser a sua penúl-
tima longa-metragem. O realizador afirmou há 
meses que só faria mais dois filmes e que se iria 
retirar à décima longa-metragem.
A Família Manson foi responsável por vários 

assassinatos nos anos 1960. O seu líder, Charles 
Manson, cumpre pena de prisão perpétua.
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Precisa-se de uma equipa com experiência em 
limpeza e manutenção de edifícios e escritórios a 
tempo inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um car-
ro. Homens e mulheres podem se inscrever. Expe-
riência em colocação e polimento de piso em cerâ-
mica, com máquinas de lavar carpetes, uma mais 
valia. Por favor, envie seu CV por fax para 450-975-
1977 ou ligue para 450-975-2303 9h00-17h00.

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

AGÊNcIAs
DE VIAGENs

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EduínO Martins
Cel.: 514.862.2319
brunO cOsta

Cel.: 514.885.4724
danny pEna

Cel.: 514.688.4576
pEdrO alvEs

Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOix inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

5938 st-hubert (Rosemont) 
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
FaMílias pOrtuguEsas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

sEMprE Mais pErtO dE si

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

coNTAbIlIsTA

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

sErVIços 
fINANcEIros

8770 Bl. Langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

Tel.: 514.499.1624

DENTIsTA

ElETrIcIDADE

AGÊNcIAs
fuNErárIAs

MErcEArIAs

MoNuMENTos

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

pADArIA

rENoVAçõEs

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

antóniO rOdriguEs
Cel.: 514.918.1848
natália sOusa
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo F. gonçalves

IMporTADorEs

rANcHos folclórIcos
caMpinOs dO ribatEjO T.:514.648.8343
cana vErdE T.:514.618.9087
EstrElas dO atlânticO T.:450.681.0612
ilhas dO EncantO T.:514.388.4129
ranchO FOlc. santa cruz T.:514.844.1011
praias dE pOrtugal T.:514.844.1406

fIlArMóNIcAs
FilarMónica divinO EspíritO santO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
FilarMónica pOrtuguEsa dE MOntrEal
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

IGrEjAs
MissãO santa cruz T.:514.844.1011
MissãO dE nª sª dE FátiMa T.:450.687.4035

pOrtuguEsa dE brOssard T.:514.466.9187
pOrtuguEsa dE laval T.:450.681.0612
santa cruz / lusitana T.:514.844.1011

EscolAs

ajuda à FaMília T.: 514.982.0804
aÇãO sóciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇãO E cultura lusO T.: 514.252.5233

cENTros

agência
AlgArve

rEsTAurANTEs

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmbIo Do DólAr cANADIANo
18 De julho De 2017

1 euro = cAD 1,466440

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

sErVIços coNsulArEs

EMbaixada dE
pOrtugal EM Otava

T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

cOns. gEral dE
pOrtugal EM MOntrEal

2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
t.: 514.499.0359

assOciaÇãO dOs pais
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
ass. MulhEr pOrt. dO canadá T.:514.983-7837
ass. pOrtuguEsa n.s.F. dE laval   
1815 Favreau, Laval,  T.:450.681.0612
ass. pOrtuguEsa dO canadá
4170 St-Urbain, Montreal T.:514.844.2269
ass. pOrtuguEsa dO EspíritO santO
6024 Hochelaga, Montreal T.:514.251.9791
ass. pOrtuguEsa dE lasallE
2136A Pigeon, Montreal T.:514.366.6305
ass. pOrtuguEsa dE stE-thérèsE
103B Turgeon, Ste-Thérèse T.:514.435.0301
ass. da tErra quEbEquEntE T.:514.237.3994
casa dOs aÇOrEs dO quEbEquE
229 Fleury O., Montreal T.:514.388.4129
cEntrO cOM. dO divinO EspíritO santO
8672 Forbin Jason, Montreal T.: 514.353.1550
círculO dE rabO dE pEixE T.: 514.843.8982
clubE OriEntal dE MOntrEal
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugal dE MOntrEal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
FEstival pOrtugal EM Mtl T.: 514.923.7174
liga dOs cOMbatEntEs T.: 514.844.1406
spOrt MOntrEal E bEnFica
100 Bernard O., H2T 2K1 T.: 514.273.4389

associaçõEs E clUbEs

gilbErtO
EspEcialista EM 

rEnOvaÇõEs
ligEiras

Cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

IGrEjA

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h

4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202, 1º andar, 

H1S1A2, St-Leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

NoTárIos rENoVAçõEs

 me. Krystel
             leblanc

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

Depositária do arquivo notarial 
de Me. Luciano Bernardo 

iMpOrtadOrEs dE
prOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

INFormAÇÃo 
pArA quem lÊ.

reSultADo
pArA

quem ANuNcIA.

Precisamos de empregados para 
a época de verão para cortar

relva e paisagismo. 
Deve falar um mínimo
de francês ou inglês.

Jack
514-992-0312

EMprEGos

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com

dons naturais.
Resolve os

seus problemas 
sem voodoo.

RoSA: 514-278-3956

sErVIços
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EMprEGos

pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. Nora: 450-628-5472

prEcisa-sE dE EMprEgadO para
instalaÇãO dE aluMíniO cOM Ou

sEM ExpEriÊncia. tEl.:514-362-1300

Companhia em paisagismo está à procura de empre-
gados com ou sem experiência com carta de condu-
ção. 514-242-7649

Restaurante português, procura cozinheiro/a 
com experiência para trabalhar à noite e fins 

de semana a tempo inteiro. 
t.: 514-816-8022

Precisa-se de cozinheiro e ajudante cozinheiro, 
empregadas de mesa. Casa de grelhados. 

T.: 514-588-3571

Precisa-se de “grelhador” e assistente cozinheiro 
para restaurante de grelhados a 

tempo inteiro ou parcial.
Carla T.: 438-764-4964

prEcisa-sE dE padEirO cOM ExpEriÊnca a 
tEMpO intEirO nO cEntrO da cOMunidadE 

pOrtuguEsa. 514-844-2169

prOcura-sE paisagista 
cOM ExpEriÊncia EM pavE 
uni, MurOs E Escadas EM 

blOcOs E asFaltO. 
514-992-1586

EMprEGos

“Chauffeur” Classe 5, trabalho a tempo inteiro,
para entrega de produtos alimentares. 

E, precisa-se de trabalhador no armazém com 
experiência. Apresentar-se no 

2615 Place Chassé, Montreal. Tel.: 514 845-0164

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. Const. 2004. Chão em madeira. 
Insonorização superior. 2 balcões. 

Elevador. Garagem. $459,000

Belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. Chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra ao gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

Condomínio, cheio de “charme!” 2 qts. 
Chão em madeira. Lareira ao gás. Balcão. 
Paredes interiores em tíjolos. Disponivel 

imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.Quintal com estacionamento. 

Renovado. Interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’Victoria Village’’ com 4 qts. 
Casas de banho renovadas. Telhado alto. Quin-
tal. MUITo bem situado ao pé do novo Hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negociavel

Precisa-se de uma pessoa para
trabalhar como limpa-pratos num 

restaurante a tempo parcial. 
Apresentar depois das 14h, no 

404 rua Duluth Este, canto St-Denis

Padeiro com experiência 
a tempo inteiro e 

assistente padeiro a
tempo inteiro.

E, senhora para
trabalhar ao balcão e

fazer sanduíches.
Tania: 514-795-8277

Pessoa para trabalhar na grelha de carvão
a tempo inteiro com experiência

t.: 514-814-0362

Precisa-se de senhora para fazer limpeza de uma 
casa em St-Leonard. Todas as sextas-feiras das 
9h30  às 16h30. 70$ Cash

DILLy: 514-327-7867

† valdEMar MEndOnÇa
1945 – 2017

Faleceu em Laval, no dia 15 
de julho de 2017, com 72 anos 
de idade o senhor Valdemar 
Mendonça natural da Madeira, 
Portugal. Deixa na dor sua irmã 
Lenia Maria Mendonça, seu 
irmão Mário Mendonça (Maria 
José Gouveia), sobrinhos/as, 
familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres
estão a cargo de: 
Alfred Dallaire | MEMOria
4231, Boul. St-Laurent, Mtl.
www.memoria.ca
514-277-7778
danny pena
O velório terá lugar hoje quarta-feira dia 19 de julho de 
2017 das 14h às 17h e das 19h às 22h, e quinta-feira 
a partir das 9h. A Missa de corpo presente terá lugar 
quinta-feira dia 20 de julho de 2017 às 10h na igreja 
Santa Cruz e será sepultado no cemitério Notre-Dame-
Des-Neiges. A família vem por este meio agradecer 
a todas a pessoas que se dignarem tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associem na dor. Bem Haja.

A residência de pessoas da terceira
idade, “Les Jardins Héritages de 

St-Lambert” procura um cozinheiro/a
a tempo parcial. As suas tarefas são: 

Preparar jantares, 
e organizar a sua equipa. 

Para candidatar-se deve ter ao 
menos3 anos de experiência. 

Com um salario de base 17$/h.
1389 Ave. Victoria, St-Lambert, J4R1R4
T.: 450 812-2385, #1 | F.: 450 672-6569

www.jardinsheritage.ca

† antóniO tavarEs
Faleceu em Montreal, no dia 16 
de julho de 2017, com 87 anos de 
idade o senhor António Tavares 
natural de Porto Formoso, São 
Miguel, Açores, Portugal. Esposo 
da já falecida senhora Honorina 
Correia.
Deixa na dor suas filhas Filomena 
(José Carlos Raposo), Venilde 
(Bobby Shun). Netos Cameron, 
Sydney, Cassandra e Angelina, 
familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de: 
Alfred Dallaire | MEMOria
1120, Jean-Talon E., Montreal.
www.memoria.ca
514-277-7778
Bruno Costa
O velório será hoje, quarta-feira, 19 de julho de 2017 
das 14h às 17h e das 19h às 22h, e quinta-feira das 9h 
às 10h30. Seguindo-se a Missa de corpo presente às 
11h na igreja Santa Cruz e será sepultado no cemitério 
Notre-Dame-Des-Neiges. A família vem por este meio 
agradecer a todas a pessoas que se dignarem tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associem na dor. Bem Haja.

Precisa-se de homens e mulheres para trabalhar 
numa companhia de “Paysagiste” com ou sem 

experiência, cortar relva, árvores, carregar terra, 
etc. Deve ser bom, sério e que trabalha em equi-
pa, empresa em brossard. Emílio: 514-983-2898

cOlOcadOr dE asFaltO cOM carta dE cOn-
duÇãO. cOM Ou sEM ExpEriÊncia, Escritó-

riO EM MOntrEal-nOrtE. 
MuitO bOM saláriO.
MANNy: 514-991-9075

EMprEGos

Precisa-se de uma 
secretária/cobrador de rendas

com experiência.
Manuel: 514-994-3035
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f1: lEWis Hamilton vEncE
pEla qUinta vEz no sEU país

lewis hamilton venceu 
de forma tranquila, pela 

quinta vez no seu país, a quar-
ta consecutiva e a sua 57ª em 

carreira e viu o seu rival Sebastian vettel ter-
minar apenas em sétimo, após ter tido um furo 
no pneu dianteiro esquerdo no final da prova 
e quando o alemão se encontrava na terceira 
posição. 
Com este resultado, o britânico vê a sua desvan-

tagem que era de 20 pontos sobre o alemão da 
Ferrari passar apenas a um ponto de diferença. Na 
segunda posição chegou Valtteri Bottas que tam-
bém fez uma grande corrida, saindo de nono mas 
que beneficiou também da má sorte de Raikkonen 
o qual comungou da mesma sorte que o seu com-
panheiro de equipa rebentando o pneu dianteiro 
esquerdo, mesmo com estes imprevistos o Fin-

landês subiu ao pódio em terceiro lugar. Com este 
resultado Lewis Hamilton iguala os recordes de 
triunfos de corridas com Jim Clark e Alain Prost. 
O piloto Inglês classificou o resultado final de 

Sylverstone como “Perfeito para a Mercedes” e 
felicitou todo o pessoal da equipa bem como o 
seu companheiro Valtteri Botas. A corrida come-

çou mal pois Jolyon Palmer abandonou a prova 
na volta de apresentação, obrigando os comissá-
rios da prova a ordenarem que se fizesse mais uma 
volta. A largada aconteceu, com Hamilton pulan-

hélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com

américo amorim, 1934-2017
jorge correIA
jcorreia@avozdeportugal.com

estou de acordo com 
uma ideia do falecido 

Ayrton Senna, famoso pi-
loto de Formula 1, quando disse que “não 
tinha ídolos, que apenas admirava o traba-
lho, a dedicação e competência”. Dito isto, é 
oportuno referenciar numa brevíssima nota 
um dos grandes industriais do século passa-
do em portugal, falecido apenas alguns dias 
atrás: Américo Amorim.

do na frente e se defendendo bem de Raikkonen. 
Verstappen passou por Vettel e começou a atacar 
Raikkonen. Carlos Sainz foi atingindo pelo seu 
companheiro de equipe, Daniel Kvyat e abando-
nou. Com isso o carro de segurança veio à pista 
e Danill Kvyat foi punido com uma passagem 
pelos pit`s sem paragem. A corrida foi reiniciada 
na 5ª volta e novamente, Hamilton relargou muito 
bem, assumindo os comandos da prova seguido 
por Kimi Raikkonen, Max Verstappen e Sebastian 
Vettel. Valtteri Botas  que largou em nono, devi-

do à punição por troca da caixa de velocidades 
já era o sexto na 6ª volta. Na 13ª volta Vettel foi 
para cima de Verstappen e os dois chegaram a fi-
car lado a lado, mas o holandês defendeu-se bem 
e continuou na terceira posição. Com esta luta dos 
dois, quem se aproximava era Valtteri Bottas, que 
já estava em quinto, nesta altura da corrida.Vet-
tel  parou e colocou pneus macios, na 19 volta . 
Verstappen parou uma volta depois e voltou atrás 
do alemão da Ferrari. Na 25ª volta foi a vez de 
Raikkonen fazer a paragem, voltando em tercei-
ro. Uma volta depois, foi a vez de Hamilton fazer 
a paragem, voltando ainda em primeiro mas com 
Bottas, que ainda não tinha parado, nas traseiras 
do seu Mercedes. Bottas parou apenas na 32ª volta 
e calçou pneus supermacios. O finlandês retornou 
à pista em quarto. Daniel Ricciardo, continuava 
sua saga para escalar o pelotão. O australiano su-
perou Perez, Ocon e Magnussen, em duas voltas, 
subindo para a sétima posição Valtteri Botas  e Se-
bastian Vettel começaram a travar um espetacular 
duelo pela terceira posição. O finlandês tentava de 
todas as formas superar o alemão,o qual se defen-
dia impecavelmente. Mas na 44 volta  o piloto da 
Mercedes finalmente conseguiu o terceiro posto.
Vettel com a ida às boxes por causa do pneumáti-
co, caiu para sétimo, lugar que terminou a corrida. 
No final da prova a Pirelli afirmou que as análise 
efetuadas no final da corrida aos pneus de Raikko-
nen e Vettel mostram que tiveram problemas sim 
mas por causas totalmente diferentes. Quanto ao 
nosso canadiano Lance Stroll, depois da Williams 
terem conhecido um terrível fim de semana, ainda 
conseguiu terminar na 16 posição e o seu com-
panheiro de equipa Filipe Massa arremacar mais 
um ponto para a Williams terminando em décimo 
lugar neste tão importante  Grande Premio para a 
Williams os quais festejam os 40 Aniversario de 
corridas.
RESULTADOS FINAIS
1-Lewis Hamilton (ING/Mercedes)
2-Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)
3-Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)
10-Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes)
Próximo encontro a 30 de julho no Grande Pré-

mio da Hungria. E, não esqueça caro leitor que 
a 29 e 30 deste mês temos nas ruas de Montreal 
a FÓRMULA E, ou seja a fórmula elétrica. Não 
perca a oportunidade de ver os antigos pilotos da 
F1, bem como o nosso conterrâneo António Felix 
da Costa o qual está a disputar o campeonato da 
Fórmula E, pilotando um monolugar da equipa 
Andretti Autosport.

Não podemos contudo deixar de realçar as 
qualidades de empreendedor, de visionário 
ambicioso (sim, a ambição também é neces-
sária se bem equilibrada), de trabalhador que 
trilhou o seu caminho ascendente. Não foi 
também a ambição, a motivação e o empreen-
dedorismo dum Infante D. Henrique e outros 
que ofereceu os Descobrimentos à cultura por-
tuguesa? 
Hajam mais Infantes D. Henrique, mais Amé-

ricos Amorim e outros que promovam Portu-
gal com um espírito empreendedor, acutilante 
e visionário que tanto é necessário ao nosso 
jardim à beira mar plantado.
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grupO East  j p
1-Chicago Fire 19 38
2-Toronto FC 19 38
3-New York City FC 19 33
4-Atlanta United FC 19 30
5-Orlando City 20 29
6-Columbus Crew 20 28
7-NY Red Bulls 18 26
8-Philadelphia Union 18 23
9-Impact Montréal  17 21
10-NE Revolution 19 20
11-DC United 19 18

GRUPo WEST j p
1-Sporting KC 20 32
2-FC Dallas 18 31
3-Houston Dynamo 19 28
4-Portland Timbers 20 27
5-SJ Earthquakes 19 26
6-Vancouver Whitecaps 17 24
7-Seattle Sounders 19 24
8-LA Galaxy 18 22
9-Real Salt Lake 20 20
10-Colorado Rapids 18 19
11-Minnesota United 19 18

1-Corinthians 36 14 11 3 0 25 7
2-Grêmio 28 14 9 1 4 27 15
3-Santos 24 14 7 3 4 14 10
4-Flamengo 24 14 6 6 2 20 10
5-Palmeiras 22 14 7 1 6 20 16
6-Sport 21 13 6 3 4 19 16
7-Cruzeiro 21 14 6 3 5 17 14
8-Vasco 20 14 6 2 6 19 24
9-Fluminense 20 14 5 5 4 23 22
10-Atlético Mineiro 20 14 5 5 4 16 15
11-Botafogo 19 13 5 4 4 14 12
12-Coritiba 19 14 5 4 5 16 16
13-Chapecoense 18 14 5 3 6 20 26
14-Bahia 16 14 4 4 6 18 16
15-Atlético Paranaense 16 14 4 4 6 14 20
16-Ponte Preta 15 14 4 3 7 13 21
17-Avaí 13 14 3 4 7 9 18
18-São Paulo 12 14 3 3 8 14 18
19-Vitória 12 14 3 3 8 14 24
20-Atlético Goianiense 8 14 2 2 10 12 24

brAsIlEIrão
 P J V E D GM GS

oportUnidadEs dE nEgócio:
10 jogadorEs à procUra dE solUçõEs
o mercado está longe de fechar e vários jo-

gadores ainda estão com o futuro por de-
finir. E se alguns têm dificuldade para arran-
jar colocação, há outros nomes com bastante 
mercado e que o difícil será escolher a melhor 
opção para prosseguirem a carreira.
Clubes como Chelsea, Bayern München, AC 

Milan, entre outros, já contrataram alguns joga-
dores de relevo para o incremento da qualidade 
nos respetivos plantéis, mas adiaram a resolução 
do futuro de outros jogadores de qualidade in-
questionável para mais tarde.
Partindo dessa premissa, o diário desportivo es-

panhol Marca compilou uma lista com 10 nomes 
de jogadores que procuram nova equipa para o 
novo ano e que o zerozero lhe apresenta em se-
guida. O nome de Renato Sanches salta à vista. 
Mas há mais...
10- beN hArFA (pArIS Sg)
Ben Arfa é aquele tipo de jogador capaz do 

melhor e do pior. Após algumas temporadas de 
instabilidade competitiva no Newcastle, o inter-
nacional francês conseguiu renascer no Nice, em 
2015/16, ao ponto de o Paris SG avançar para a 
sua contratação.
9- lucAS pérez (ArSeNAl)
Contratado no último verão ao Deportivo, após 

uma temporada brilhante na equipa da Corunha, 
Lucas Pérez não conseguiu afirmar-se com a ca-
misola do Arsenal e está na lista de dispensas de 
Àrsene Wenger.
O extremo espanhol, de 28 anos, não viajou com 

os gunners para a digressão pela Ásia e Austrá-
lia e a chegada de Lacazette foi vista como um 
ponto final na passagem de Pérez pelo Emirates.

8- reNAto SANcheS (b. müNcheN)
Trocou o Benfica pelo Bayern München depois 

de uma temporada de total afirmação nos encar-
nados, ainda com idade de júnior, mas não con-
seguiu impor o seu jogo na Baviera. O médio 
parece ter perdido a confiança e o futuro pode 
passar por um empréstimo ou até mesmo uma 
saída em definitivo, algo que já foi confirmado 
pelo presidente executivo do Bayern, Rumme-

nigge.

7- jeSé roDrIguez (pArIS Sg)
Trocou o Real Madrid pelo Paris SG na espe-

rança de ter maior protagonismo na equipa pari-
siense do que aquele que auferia nos merengues, 
mas não conseguiu afirmar-se no campeonato 

francês. Esteve emprestado na segunda metade 
da temporada ao Las Palmas, onde efetivamente 
jogou com mais regularidade, embora sem con-
seguir confirmar todas as suas credenciais.

6- cArloS bAccA (Ac mIlAN)
Carlos Bacca é sinónimo de golos. Esta é uma 

realidade inquestionável e pode ser facilmente 
corroborada se olharmos para os números al-
cançados pelo avançado colombiano nas últimas 
seis temporadas.
Contudo, com as chegadas de André Silva e Bo-

rini a Milão, o espaço de Bacca é cada vez mais 
reduzido no projeto milionário dos rossoneri. E 
fala-se ainda do interesse do AC Milan em Mo-
rata...

5- jovetIc (INter)
O avançado montenegrino esteve emprestado 

ao Sevilha na última temporada, onde apontou 
cinco golos e somou cinco assistências, e está 
apostado em regressar à La Liga espanhola. Jo-
vetic cumpre a pré-temporada no Inter, clube 
com quem tem contrato até junho de 2019, mas 
também não entra nas contas de Luciano Spa-
letti.

4- KrychowIAK (pArIS Sg)
Unai Emery levou Krychowiak para o parque 

dos Príncipes, com quem tinha vivido momentos 
felizes no Sevilha, mas o internacional polaco 
não se conseguiu afirmar no Paris SG. O médio 
realizou apenas 19 jogos, num total de 1029 mi-
nutos, e nem mesmo o contrato válido até junho 
de 2021 o parece segurar em Paris.

3- ArDA turAN (bArceloNA)
Viveu a melhor temporada a nível de golos da 

sua carreira em 2016/17, com 13 remates certei-
ros em 30 jogos realizados com a camisola do 
Barcelona, mas o espaço é cada vez mais reduzi-
do na equipa blaugrana. Messi, Neymar e Suárez 
são intocáveis na frente de ataque e o miolo é 
também um setor onde a concorrência é forte. A 
chegada de Deulofeu reduziu ainda mais o espa-
ço de manobra de Arda, que não entra nas contas 
de Valverde.

2- DIego coStA (chelSeA)
O avançado hispano-brasileiro entrou em rota 

de colisão com o treinador italiano Antonio Con-
te no final da última temporada e parece não 
haver retorno na crispação entre os dois. Diego 
Costa foi uma das peças fundamentais para a 
conquista do título inglês, mas o seu futuro não 
vai passar certamente por Stamford Brige.

1- SAmIr NASrI (mAN. cIty)

Depois de um início brilhante no Manchester 
City, Samir Nasri foi perdendo protagonismo no 
Ethiad e na última temporada até foi emprestado 
aos espanhóis do Sevilha. 
Protagonizou temporada irregular no clube es-

panhol e está agora de regresso a Manchester, 
onde o espaço de manobra é muito reduzido.
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vi meu pai muito 
doente. Ele sofria 
de dores no corpo 
todo. 
Eu queria ajudá-lo 

e não sabia como 
e os médicos tam-
bém não. 
Eu li sobre José 

no jornal e fui visi-
tá-lo e foi a melhor 
decisão, já que o 

senhor José ajudou-nós e deu saúde ao 
meu pai. obrigado José.

Marcelo

Eles queriam me 
ver pobre, doente e 
sozinho. 
Deus, na sua infi-

nita misericórdia, 
apresentou-me o 
Sr. José no meu ca-
minho. 
o Senhor José me-

lhorou a minha saúde, meu trabalho e 
minha vida familiar. Agora os médicos fi-
cam surpresos das melhorias que eu tive 
com a minha saúde.  

Rigoberto

ouvir fado fez 
com que ficasse 
apaixonado pelo 
estilo e encontrei 
o meu amor, mas, 
de repente tudo 
acabou. Sem es-
perança e cheio 
de dor na minha 

alma, eu trouxe uma foto para o Sr. José 
para que ela voltasse. Ele poderia me 
ajudar, desde que ela ainda me amas-
se e eu acreditei nele e tudo funcionou. 
obrigado José.                           Marcelo


