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serviço de análise do seu vinho
GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO

Mosti Mondiale 2000
42 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

40

CADA

20 LItrOs

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE

PORTUGAL,

EM CARVALHO E CASTANHO,
DE

5 A 250 LITROS.

AtENÇÃO: sE NÃO tEm sELO DA mOstI
mONDIALE é pOrquE NÃO é mOstI mONDIALE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

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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Agenda comunitária

Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

Espírito Santo

de

Blainville

Informamos que o Império das crianças da Rainha Santa Isabel 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 Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval.

Portugalíssimo
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Horóscopo
Carneiro: Carta Dominante: O
Imperador, que significa Concretização.
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 Escolha.
Amor: Confesse o seu amor, não
tenha medos nem receio.
Saúde: Cuidado, pode constipar-se.
Dinheiro: Tendência para gastar desenfreadamente.
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 Dominante: O Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Aproveite a onda de romantismo 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 Temperança, que significa equilíbrio.
Amor: Dê mais atenção ao seu
companheiro, ele pode estar carente.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: Valete 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

Maria Helena Martins
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 ajuda. 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. Dinheiro: Cuidado com os grandes investimentos. Números da Sorte: 5, 6, 7, 10, 18, 22
Capricórnio: Carta Dominante: O Julgamento, que significa
Novo Ciclo de Vida. Amor: Uma
pessoa vai desapontá-lo, porque
vai mostrar a sua outra faceta menos 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
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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 sistema imunitário anda muito frágil. Dinheiro: Seja prudente na forma como administra 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

Courrier de deuxième
classe; Numéro de
contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale du
Canada.
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Qual

o papel da ciência e da tecnologia
na construção do futuro indefinido

Um telefone
residencial
mais barato
economize com a telefonia residencial de ﬁdo

por
mês1
Para os clientes da Fido

v v

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

Chamadas a espera e chamada em conferência incluido

v

10

$

Chamadas ilimitadas através do Canadá2 (Nenhum custo interurbano)

Nenhuma visita de um técnico necessário

v

elizmente, qualquer que seja o futuro, a ciência é indomável, mau grado a tecnologia ser
domesticável. É que a ciência conduz-nos ao desejo de perscrutar um horizonte visionário, sempre 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 desenvolve 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 impulsionadoras do desenvolvimento tecnológico e, por isso,
apresentam-se, hoje , como modelo quase único, a
ser adoptado por toda a humanidade. Por isso, recorre-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 atingido 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 financeiros.
As sociedades de informação, melhor dizendo do
conhecimento, assistirão à chegada de uma nova integração de todos os dados e pela total conexão entre
eles. A banalização dos produtos de informação a nível individual e das empresas determinam novos métodos de trabalho e de gestão empresarial e institucional. 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 trabalho, 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 vegetal 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

dar vida nova aos puros riachos e à floresta repousante, 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 inteligente 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 saúde, 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 multinacionais? Talvez...

Você poderia manter o seu número de telefone de casa actuel4

v

F

Manuel de Sequeira Rodrigues

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 ilusão 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

Aparelho Telefone Residencial necessário.

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

L’offre peut être modiﬁée sans préavis. Taxes en sus. Économies calculées par rapport aux fournisseurs traditionnels. 1. Offert uniquement aux clients actuels de Fido abonnés
à un forfait mensuel avec facture incluant des services voix (seuls les forfaits prépayés et Données sont exclus). Le tarif pour les autres clients est de 30 $ par mois. Les frais
de temps d’antenne additionnel, d’interurbains internationaux, d’itinérance, les frais liés aux options et les taxes sont en sus et facturés mensuellement. L’appareil ZTE pour la
Téléphonie résidentielle est requis et vendu séparément (40 $). Conçu pour une utilisation à la maison seulement (l’appareil ne peut pas être utilisé en itinérance). La carte SIM
comprise avec l’appareil ne peut être utilisée qu’avec l’appareil ZTE pour la Téléphonie résidentielle. Le service Téléphonie résidentielle fonctionne sur le réseau de Fido. Pour
obtenir des renseignements importants sur le service d’urgence 9-1-1, consultez ﬁdo.ca/911. Le téléphone avec ou sans cordon pour la ligne résidentielle n’est pas compris.
Certains services ne sont pas compatibles. 2. Les appels interurbains partout au Canada comprennent les appels faits au pays sur le réseau de Fido vers des numéros canadiens.
Sous réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido, accessibles à ﬁdo.ca/modalites. 3. La fonction Renvoi d’appels comprend jusqu’à 2
500 minutes d’appel au Canada. 4. Selon votre emplacement, il se peut que vous ne puissiez pas transférer votre numéro à Fido ; consultez ﬁdo.ca/transferabilite pour vériﬁer
votre admissibilité. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2014 Fido Solutions

A Voz de Portugal | 2 DE julho de 2014 | P. 4

fotos da semana

Coisas

do

Corisco

josé de sousa

C

aros amigos leitores deste conceituado jornal,
queria fazer mais uma crónica antes das férias bem merecidas,que todos nós vamos beneficiar 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 estimados 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, antigamente 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 muitas igrejas são vendidas em Montreal e nos arredores, foi com um grande prazer e alegria que num dos
meus passeios durante um fim-de-semana com a mi-

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

AStrÓLogo – grAnde mÉdium Vidente

ProfeSSor AidArA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo,
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor,
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.
Parabéns a este casalinho, que já lá vai um ano juntos.

514-374-2395
falo português

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 vizinhos, ruas fechadas música e crianças por todos lado.

Gostei de ver CUIDADO COM A NOSSAS
CRIANÇAS em vez de dizer conduza prudentemente, dizia CONDUZA COM AMOR. Bravo.
Pra por um ponto final gostaria de dar minha opinião 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”.
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Os Açores: Uma Linda Surpresa
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Luiz Saraiva

Q

uando estudei em Portugal, falaram-me dos
Açores geograficamente, deram-me o nome
das ilhas o nome das cidades, da capital, das produções 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 maneira 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 Wallenstein, Canto e Castro, Antero Quental etc.
MESMO UM PRESIDENTE DA REPUBLICA
MANUEL ARIAGA, Etc. Etc.
Aprendi que se fazem ali esculturas de miolo de

2ª-6ª feira: 8h30-18h30
Sábado: 9h00-16h00
Domingo: 10h00-13h30

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 paraíso,... 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 Serra 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

Clínica sem Apontamento
sexta-feira de 9h - 12h
Clinica de saúde viagem
Medecina Estética
(Botox, Dermafillers, etc.)

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 mencionam
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 açoreanos.
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.

Sport Montreal

e Benfica celebram
suaMaiscidade
rival
o padroeiro dada abundância.
tarde, à semelhança do que
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T

Miguel Félix

odos os anos, o Sport Montreal e Benfica celebra com brilho o são João, padroeiro da
cidade, onde vive nos seus murros, o Fc Porto,
clube rival do Sport Lisboa e Benfica. Oficialmente, 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 tratava-se de uma festa pagã. As pessoas festejavam
a fertilidade, associada à alegria das colheitas e

Linda Noite
D

de

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 primáriaLambert-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 actual 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-

São João

omingo dia vinte e três, como manda a tradição, foi realizada no clube Oriental Português de Montreal mais uma noite de comemoração 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 longo 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,

no

dicionais marchas de Peniche, que era composta antigamente 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 obrigados a eles, que permitir um sucesso numa festa tradicional, que esperemos que voltara com o mesmo
sucesso. E aos portugueses, benfiquistas e outros, são
convidados a fazer uma volta ao Benfica. E boa viagem aos campinos do Ribatejo, que irão este outono
no exterior da cidade para fazer conhecer os talentos
daqui.

Oriental

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 amizades ao longo destes festejos.
Na parte musical tenho de reconhecer o excelente
trabalho do DJ Entre-Nós, do Mário Santos Marinho e Luís de Melo.
Parabéns à comitiva da festa.

infelizmente, dura algumas horas.
É também época de férias e muitas das pessoas que
de costume ajudam no clube já partiram para gozarem essas merecidas férias. Foi uma noite quente devido ao calor humano como também o calor natural
da natureza. Muita gente esteve presente para saborear 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 Nunes 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
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Grande Sucesso no Divino
Espírito Santo em Ste-Thérèse
O

s festejos em Ste-Thérèse no fim-de-semana
transacto em louvor do Império de São Pedro 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

da Marcha do Oriental fizeram um espectáculo memorável. 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 Desrochers” presidiu a missa. Também podemos notar

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 artista, vindo de Portugal, Gabriel fazendo um grande
espetáculo onde todos apreciaram um grande artista.
Nos últimos anos, a Associação têm trabalhado muito forte para fazerem destas festividades tornando-a
uma das melhores no Quebeque. Estão de parabéns!
Já é muito difícil organizar uma festa desta envergadura 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

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 Montreal. Após a chegada da procissão ao adro, com a
saída das pombas, a festa continuou com a orquestra 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 presentes. Depois das saborosas sopas, foi a parte do entretenimento. 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!

Um são João de
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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 momento 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 então, 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 actividades 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 Baptista foi segundo a narração do Evangelho de São Lucas, 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-

de Montreal, seguido do rancho folclórico das ilhas
do Encanto que apresentar as danças tradicionais,
lembrando a comunidade o seu passado e as suas raízes. Mesmo com a chuva, as pessoas estiveram presente, 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

Poema

Cantinho da poesia

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

Para

Solitude
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

Mário Silva e Luís Melo, que foram capaz de animar 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

cio” e apelidaram-no “Baptista” pelo facto de pregar um baptismo de penitência (Lucas 3,3.) Baptizou
muitos judeus, incluindo Jesus, no rio Jordão, e introduziu o baptismo de gentios nos rituais de conversão
judaicos, que mais tarde foram adoptados pelo cristianismo. É o único santo cujo nascimento e martírio,

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.

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

as marchas. Foi a marcha das Mulheres, que foi a
primeira a mostrar o seu trabalho de floral. Para concluir 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.

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

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

Vaticano

demora
anos a destituir
padre pedófilo

20

A

Igreja Católica demorou quase 20 anos a
destituir um padre acusado de abusar sexualmente de menores na Austrália, segundo foi
discutido hoje na comissão governamental que investiga 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 advogado Angus Stewart, que assiste a comissão no inquérito, citado pela agência AAP. O caso de Nestor
está a ser abordado hoje pela comissão governamental 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, enfrentou os casos de pedofilia cometidos por sacerdotes, 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 acampamentos 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
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“Fomos

nós, com Sócrates,
que preparámos terreno
para cortes”

U

m 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 cometer um “crime contra a Nação”, indica o jornal i.
Os históricos ‘rosas’ António Almeida Santos, Jorge Sampaio, Manuel Alegre e José Vera Jardim fizeram, na semana passada, um apelo para que a situação 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 militantes do partido escreveu um texto em que culpa os
anos de governação de José Sócrates por terem preparado “o terreno para os cortes salariais, para as privatizações feitas sem critério e para o descrédito das
instituições”.“Fomos nós, socialistas, que o fizemos
e quanto mais rapidamente o compreendermos melhor será para o PS e para Portugal”, afirmam Henri-

que é imperioso impedir que “os mesmos que conduziram 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

E

stão 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 Atividades em Saúde (IGAS), já está sobre a alçada
do Ministério Público para investigação de eventuais ilícitos criminais, explica esta terça-feira o
jornal Público.

contra Nestor, como fazer com que os meninos nadassem 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 autoridades 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 australianas e a diocese de Wollongong terem recebido
novas informações relativas a graves ofensas cometidas por Nestor contra as leis da Igreja Católica.”Foi
assim que a ordenação de John Nestor como sacerdote e o seu trabalho na diocese de Wollongong terminaram, quase 20 anos depois de terem surgido acusações relativamente à sua conduta com menores”,
sublinhou o mesmo advogado.
A comissão, que prevê entregar um relatório preliminar 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 abusos sexuais, das quais mais de mil implicam instituições religiosas.
O estabelecimento desta comissão foi anunciado
em novembro de 2012, depois de a polícia do estado 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 reconheceu, em setembro de 2012, a existência de 620
casos de abusos sexuais contra menores cometidos por sacerdotes na Austrália desde a década de
1930.

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

Um caso onde vários médicos terão sido apanhados a trabalhar em horários simultâneos em hospitais 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 Ministério Público para apurar a eventual prática de ilícitos criminais teve por base uma denúncia recebida,
em novembro de 2013, pelo administrador do Centro
Hospitalar de Lisboa Norte, entretanto enviada para

“Faz

N

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 médicos especializados de consulta de cirurgia plástica,
adstrito à unidade de patologia mamária, que terá
custado aos cofres públicos 200 mil euros.Aqui, vários médicos terão sido denunciados por estarem a
trabalhar, em horários simultâneos, no Hospital de
Santa Maria, prestando, à mesma hora, serviços noutros hospitais públicos e privados.
De referir que este empresa foi criada pelo filho do
ex-diretor da MAC em conjunto com o diretor da Cirurgia Plástica de Santa Maria, sendo que, entretanto,
este último, já pediu uma licença sem vencimento do
hospital público.Contactado pelo Jornal Público, Jorge Brandão, ex-diretor da MAC, disse que o contrato
celebrado seguiu “os trâmites normais”, acrescentando 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 identificou 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.

sentido que encerrem escolas com tão poucos alunos”

o seu comentário semanal na TVI24, Augusto
Santos Silva revelou que “faz sentido” o encerramento de escolas “com um número tão reduzido de alunos”, acrescentando que a solução passa 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 escolas com o número reduzido de alunos devem ser encerradas”. 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 transportes 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”. Mesmo 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 paticular, do regional, Augusto Santos Silva explica 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 pensar num programa de restruturação ou requalificação dos centros escolares no primeiro ciclo,
básico e secundária e isto foi travado pelo atual
Governo”, remata.
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félice saulnier e a sua equipa
orgulham-se de vos servir em português!

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
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 queria nada comigo. Dou
graças ao INDIO.
LUCERO

O AMOR DELA É O
MELHOR QUE TENHO. O facto de ela
voltar para o meu
lado, depois de estar-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 ME
E O AMOR
graças ás
rituais dest
Senhor, que
guiu que o
minha sogra
bou para s
deixou de
danos Neg
BRUXOS. H
mos uma
muito unida
çoada.
ELISA

EU FILHO
R DELE,
rezas e
te nobre
e conseo ódio da
a se acasempre,e
causar
gros com
Hoje sofamília
a e aben-

ABETH H
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QUE
EXISTEM!
EXISTEM! E AGORA TENH-O AOS
MEUS PÉS graças
ao ENLAÇO ETERNO, que lhe fez este
Verdadeiro secretista, o XAMAN INDIO, Visitei vários,
mas nenhum conseguiu fazer o que
fez este XAMAN de
conseguir colocá-lo a meus pés.
EMILY DUCHANS

JÁ O POSSO VER E TÊ-LO AO
MEU LADO. Graças a este INDIO que Me ajudou para que
minha esposa reconsidere e
veja quanto eu quero ao meu
filho e retire o mal que nos fizeram os seus pais para nos
separar e hoje somos bons
amigos. FLORENCIO

Por acreditar que podia jogar com os sentimentos das
pessoas que me amavam,
cheguei ao ponto de perder o
meu lar e a mulher que amava. No entanto,graças ao INDIO 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 tambem 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, sómente por inveja de terceiros.
Obrigado. DAVID Y ANNA

Sabes que é um pouco complicado expressar o meu
amor, portanto és a pessoa
que quero a meu lado e graças 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

Chumbo

do Constitucional
abre buraco de 860
milhões brutos

Democracias
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A

ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, afirmou no parlamento que o ‘chumbo’
do Tribunal Constitucional a três normas do Orçamento 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, afirmou que “não existem quaisquer folgas ou margens de
manobra” e que, “embora o défice seja menor, continua 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 Tribunal 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 decisão 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 governante 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, recordando 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 tenha 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 euros, 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, Comissão 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 internacionais 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
E

da

Madeira

sta data marca as comemorações do dia da Autonomia da Madeira, estabelecida na Constituição
Portuguesa de 1976 e assinalada com a realização de
algumas celebrações em todos os municípios da Região Autónoma da Madeira.

De entre estas celebrações destaca-se a Sessão Solene na Assembleia Legislativa Regional, a deposição
de flores no Monumento à Autonomia pelas entidades 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.

Jorge Correia

R

ecentemente todos os cidadãos da União
Europeia (UE) foram chamados a eleger os
seus representantes junto do Parlamento Europeu. Como é hábito, a abstenção foi a nota significativa destas eleições.
O grupo político PPE (Partido Popular Europeu, que agrega o PSD e o CDS no caso Português) obteve a maior votação no conjunto dos 28
países constituintes da UE seguido de perto pelos
socialistas Europeus. Após esta eleição, outro importante 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 Europeias.
A lista de instituições Europeias é composta por:
Parlamento Europeu (deputados Europeus eleitos
diretamente pelo povo), Concelho Europeu (composto pelos chefes de governo dos países constituintes da UE), Concelho de Ministros (composto
pelos ministros de determinado assunto a tratar,
um por país), a Comissão Europeia (o orgão executivo da UE), o Tribunal de Justiça da UE, Banco
Central Europeu, Tribunal de Auditores (não tem
qualquer poder legislativo ou judicial, monitorizando apenas os gastos ou aplicações dos fundos
Europeus).
O Parlamento Europeu é a única instituição Europeia 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 último. 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 Parlamento Europeu.
Segundo o tratado de Lisboa, o Concelho Europeu deve propor o próximo Presidente da Comissão 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 contudo 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 sociopolítica, 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 milímetro 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 vezes parecem ser ignorados, propositadamente ou
não, pelos governantes e participantes das instituições Europeias.
Sabemos de experiência pessoal que em qualquer
grupo todos os seus membros mais ou menos conscientemente concorrem para a elaboração daquilo
que se chama de espírito de grupo. Isto só ocorre 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 ferem 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 razoável 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 objetivo.
A Democracia deve sem dúvida promover o
respeito pelas minorias, mas também deve propor o respeito pela vontade da maioria caso
contrário seria o caos e o retorno à ingovernabilidade com terríveis consequências que ainda
hoje assistimos em diversas regiões do Mundo.
Trata-se de um equilíbrio que é facilmente percebido e alcançável se estivermos de boa-fé e de
boa vontade na lida com os nossos parceiros,
sem amuos e sem extremismos de ordem política, económica ou financeira.
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Meu nome é EMANUEL MONTROY quero do coraçãodar 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 saúde e a nossa felicidade recuperaram completamente.Estou muito grato
ao poder da MEDALHA MILAGROSA.

Desde que cheguei a este país,sempre fui uma pessoa
empreendedora,no entanto,lamentavelmente,não
era feliz.por causa do mau comportamente das minhas 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 puderam constatar que tudo era causado pelas más companhias que
frequentavam.O poder do ARCANJO SÂO MIGUEL e a VIRGEM DE FÁTIMA 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.

OS MILAGRES SI EXISTEM COM A MEDALHA MILAGROSA. Estive doente durante mais de seis grandes e dolorosos anos, visitei todo o tipo de doutores 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 excelente. LIDIA DAVOINE.

FELIZES E ABENÇOADOS com o poder do ARCANJO SÂO MIGUEL,através da MEDALHA MILAGROSA.No nosso lar,não havia paz nem tranquilidado.
Tudo eram zangas e e mal entendidos.A minha esposa 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.
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Câmbio do dólar canadiano

30 de junho de 2014

1 Euro = CAD 1.466850
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
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

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

agências
funerárias

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
514.277.7778
www.memoria.ca

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Royal Latino Inc
175 Mont-Royal Est
Tel.: 514.849.1153

Secção VISA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

importadores

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

CENTROs

355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054
bancos e
serviços
financeiros

CAIXA PORTUGUESA
4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

canalizador

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

Servindo a comunidade
há 10 anos
Tel.: 514.943.7907

www.leparadisdupoulet.com

transportes

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

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito
Tel.: 514.725.6531
contabilistas

ANÍBAL AFONSO
C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca

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
T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.834.0920
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

igrejas
T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca
MERCEARIAS

Mercearia
Portuguesa

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
notários

Tel.: 514.817.2451
dentistas

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626
4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411
renovações

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
fotografo

Casamentos,
Batizados,Festas,...
A Bom preço
Tel.: 514.299.1593

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

TRAGA O SEU VINHO

monumentos

Centro de Ajuda à Família
T.: 514.982.0804
Centro Acção Sócio Comunitário T.: 514.842.8045

Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

traduções

www.solmar-montreal.com

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Campinos do Ribatejo
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Portugal de Montreal
Praias de Portugal
Verde Minho

restaurantes

Gilberto

Renovações
gerais
T.: 514.668.6281
restaurantes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

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.

INFORMAÇÃO
PRA QUEM
LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM
ANUNCIA.

Vende-se OU procura-se sócio administrador 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 ZUMBA 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

A Voz de Portugal | 2 DE julho de 2014 | P. 17

EMPREGOS

EMPREGOS

Paisagista com
experiência e “pavéuni”, etc. Trabalho
em Laval. Salário
conforme experiência.
450-963-3462
Precisa-se de pessoa
para trabalhar na limpeza manutenção geral a
tempo inteiro. Deve ser
dinâmico para uma companhia de construção e
imobiliário. Bom salário.
514-355-7171
ou info@plexon.ca
Precisa-se de um
cozinheiro/a ou
ajudante de cozinha e
empregado de mesa
com experiência para
cozinha portuguesa.
514-830-3390
Precisa-se de homem zelador para trabalhos gerais
com experiência, carro e
com as suas próprias ferramentas. Falar inglês de
preferência. Pode ser uma
pessoa reformada.
514-272-1317
Precisa-se de empregada
de balcão para uma pastelaria na comunidade portuguesa. 514-281-6947

Está a ganhar
o que merece?
Trabalha a partir
de casa. Part-time: 500-1500$
possíveis. Full-time: 25004000$ 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
Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons
naturais. Resolve os
seus problemas sem
voodoo.
Rosa: 514-278-3956

Restaurante português
Especializados em grelhados
Precisa-se de empregado de cozinha
com ou sem experiência.

PAVÉ BOISBRIAND
A melhor equipa de
“pavé-uni” no Quebeque,
procura pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Bom trabalhador.
Johanne
450-628-5472
Oferecemos alojamento permanente
em quarto privado, para senhora responsável de confiança com experiência para cuidar de idosa sem mobilidade necessitando assistência para
se deslocar dentro da casa. Devido à
sua incontinência, precisa de ser mudada e limpa regularmente. Acima de
todas as tarefas domésticas normais,
para bom funcionamento de uma
casa, preparar refeições, algumas limpezas, etc. Salário atrativo, com todas
as despesas incluídas. A candidata
ideal deve estar livre de compromissos familiares e poder apresentar referências.

514-573-3519

514-638-4083

Precisa-se de caixeira e pessoa para
trabalhar na grelha com experiência para um
restaurante português. Deve falar francês
514-688-1015

†

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 Aguilar Nunes, sua mãe Ana Maria, sua
irmã Vitória, seus irmãos, familiares 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 marchantes do Clube Oriental.
A sua filha, vem por este meio agradecer a todas as
pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

†
Faleceu

Virginia de Sousa

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 Gabriela (José Maria Gouveia)Francisca,
Suzette (Joseph Szollar), seus netos/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 pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

VENDE-SE

Vivenda T4 situada perto da
praia e novo centro comercial. Compôe-se de 5 quartos
e um escritório, 3 casas de
banho, ar condicionado, garagem dupla, estacionamento p/3carros.
Permuta possível
preço 248,000 €
011.351.96.023.1315

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 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.

Fábrica e sala de exposição:

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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anedota
A SOGRA
Um sujeito levou a mulher e a sogra para conhecerem
Jerusalém. Chegando lá, a velha não agüentou a emoção 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?
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palavras cruzadas
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Horizontais: 1. Tostar. Exército. 2. Texto ou conteúdo de um escrito. Ruminante bovídeo. Aquelas. 3. Cobrir 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 natureza 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 enfadonho. Ovário dos peixes. 5. Mulher acusada de um crime. 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. Adulação. 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.
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.

Escrutínio Do Conhecimento
J. J. Marques da Silva

H

á 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 julgasse que o Universo fosse uma estrutura de três níveis: o céu, a terra, e o mundo subterrâneo. Quando 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 separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento,
e as águas sobre o firmamento”. Efectivamente! Quando chove, a chuva vem de cima, e pensa-se que as nuvens as transportam, mas é dificil saber onde estava o
reservatório; calcula-se que os vapores da terra encheram as nuvens. Porém, a melhor prova está na afirmativa 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 “dilúvio”, 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 desvieis, 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, cuidado com o nosso comportamento!
Debaixo da Terra há nascentes para rios, ribeiros, e
ventres a borbulhar que os mares suportam e nós suprimos 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

Arroz

escrito: “Ele envia as suas ordens à Terra, e a Sua palavra 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 moradores são como gafanhotos; é Ele quem estende os céus
como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. 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 firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa 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 falaram 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 fazemos da nossa existência, são imaginárias. Mas o escrutinio 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 epístola 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 oferta (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 coração dos seus fiéis, e as fixou nas suas mentes. Por
isso se estabelece a relação com Deus para a eternidadel “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.

chau-chau
ingredientes:
50 g arroz agulha; 8 ovos; 120 g manteiga; 250 g carne de aves (cozida ou assada); 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.

preparação:
1. Coze-se o arroz num acho com o dobro 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.
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REGRESSO A CASA: Um diário açoriano

‘Tás

por troça?

Joel Neto
Terra Chã, 13 de Abril de 2014
Há coisas que a gente não chega a ler, ou a experimentar, 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 admitamos 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 competências técnicas, é ignorância – sem gradações. Sócrates disse tudo.
Terra Chã, 15 de Abril de 2014
A julgar pela comunicação social, pelas entrevistas e
pelo marketing da programação cultural, há cinquenta 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 estavam, 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 disponibilidade para homenagearmos aqueles que verdadeiramente 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 minhas 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 senhora” – 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 comentários 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 emocional e, sim, popularidade. Gabriel García Márquez
não foi apenas um escritor: foi uma bênção. Quem
não gostaria de ter sido ele – mesmo que isso implicasse morrer hoje, aqui, agora mesmo?
Terra Chã, 18 de Abril de 2014
Tenho a impressão de que os plantios, este ano, secam 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 proposta de ficar com a produção e Alberto João Jardim
já fez saber que não quer ficar sem a informação. Tanto 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. Curiosamente, 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. Parece coisa pouca. Não é. Ultrapassadas pelos adventos da distribuição da RTP1, da televisão por cabo
e finalmente da Internet, RTP/Açores e RTP/Madeira foram esquecidas por Lisboa, que apenas não as
desligou – note-se: que apenas não as desligou sumariamente – 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 nacionais.
Mas o caminho foi sempre esse: uma janela. Era
questão de tempo.
E, agora, há um plano que a tutela garante ser conforme 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 programação – 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.

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, despercebido.
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 enseada 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 diariamente 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 seleccionado” – 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 Scarlett 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 forçar-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 extrema-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 talvez nada demonstre tão bem que Abril continua por
cumprir em pleno.

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 Manuel 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 Catarina, 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 Maduro Dias e uns velhotes muito divertidos; a urgência 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 narcisismo 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 narcísico”; 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, naturalmente.

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, nabos, beterraba muita, muita alface. Ficam a faltar as
beldroegas, que vou trazer do Pezinho de Nossa Senhora 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.

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.

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 parece 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
S

ao

Mundial 2014

em glória, mas com um pingo de honra. Portugal arrancou a ferros a única vitória no Mundial e evitou, pela primeira vez, deixar a fase final de uma grande competição com a coluna dos
triunfos a zero. A vitória sobre o Gana não foi brilhante, 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 desperdiçadas, novamente incríveis erros defensivos e uma
vontade que não chega quando não há pernas. Os jogadores 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 único 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 golos 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 possível sonhar. Com ele em baixo e muitos outros em
nível francamente mau o desfecho tornou-se lógico.
E inevitável.

Na frente, Éder era o farol dos ataques portugueses,
mas, é preciso dizê-lo, foi um farol muito desalinhado. 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, Bruno Alves voltou a estar nervoso em demasia, Nani
pouco fez e João Moutinho, que até terminou a primeira parte com nota positiva, naufragou completamente na segunda.
O turbilhão de momentos para esquecer de Portugal 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, desorganizada.
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 prática 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.

O melhor meio-campo ao terceiro jogo?
Paulo Bento mudou o meio-campo, lançando William Carvalho e Ruben Amorim de início. O médio
do Benfica ficou incumbido de ajudar o adaptado Miguel Veloso na esquerda, trabalho que, como se sabe,
Ronaldo não faz.

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 cabecear nas costas de Miguel Veloso finalizando um
lance que começou num mau passe de Moutinho a
meio campo, acabou com a esperança. Restava, então, 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 parece 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.

A Voz de Portugal | 2 DE julho de 2014 | P. 21

Grupo A

Equipes	J	V	 E

D	GF	GC	Pts

Grupo B

Equipes	J	V	 E

Grupo C

D	GF	GC	Pts

Equipes	J	V	 E

Grupo D

D	GF	GC	Pts

Equipes	J	V	 E

D	GF	GC	Pts

Brazil

3

2

1

0

7

1

7

Holanda

3

3

0

0

10

3

9

Colômbia

3

3

0

0

9

2

9

Costa Rica 3

2

1

0

4

1

7

México

3

2

1

0

1

0

7

Chile

3

2

0

1

5

3

6

Grécia

3

1

1

1

2

4

4

Uruguai

3

2

0

1

4

4

6

Croácia

3

1

0

2

6

6

3

Espanha

3

1

0

2

4

7

3

C. do Marfim 3

1

0

2

4

5

3

Itália

3

1

0

2

2

3

3

Camarões

3

0

0

3

1

9

0

Austrália

3

0

0

3

3

9

0

Japão

0

1

2

2

6

1

Inglaterra

3

0

1

2

2

4

1

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 E

Equipes	J	V	 E

D	GF	GC	Pts

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 F

Equipes	J	V	 E

3

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 G

D	GF	GC	Pts

Equipes	J	V	 E

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 H

D	GF	GC	Pts

Equipes	J	V	 E

D	GF	GC	Pts

França

3

2

1

0

8

2

7

Argentina

3

3

0

0

6

3

9

Alemanha

3

2

1

0

7

2

7

Bélgica

3

3

0

0

4

1

9

Suíça

3

2

0

1

7

6

6

Nigéria

3

1

1

1

3

3

4

EUA

3

1

1

1

4

4

4

Argélia

3

1

1

1

6

5

4

Equador

3

1

1

1

3

3

4

Bósnia e H. 3

1

0

2

4

4

3

Portugal

3

1

1

1

4

7

4

Rússia

3

0

2

1

2

3

2

Honduras

3

0

0

3

1

8

0

Irã

0

1

2

1

4

1

Gana

3

0

1

2

4

6

1

C. do Sul

3

0

1

2

3

6

1

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

3

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

OITAVOS
de-Final

Quartas
de-Final

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

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

Estádio Mineirão
Belo Horizonte

Estádio do Maracanã
Rio de Janeiro

Estádio Castelão
Fortaleza

Arena Pernambuco
Recife

49: BRAZIL - CHILE

50: Colômbia - Uruguai

51: HOLANDA - MÉXICO

52: Costa Rica - Grécia

2-1

1-1

2-0

28 DE JUNHO - 12:00

28 DE JUNHO - 16:00

29 DE JUNHO - 12:00

29 DE JUNHO - 16:00

Estádio Nacional
Brasília

Estádio Beira-Rio
Porto Alegre

Arena de São Paulo
São Paulo

Arena Fonte Nova
Salvador

53: França - Nigéria
2-0

54: Alemanha - Argélia

55: Argentina - Suíça

56: Bélgica - EUA

30 DE JUNHO - 12:00

30 DE JUNHO - 16:00

01 DE JULHO - 12:00

01 DE JULHO - 16:00

Brasil ganha nos pênaltis (3 - 2)

2-1

1-1

Costa Rica ganha nos pênaltis (5 - 3)

Estádio do Maracanã
Rio de Janeiro

Estádio Castelão
Fortaleza

Estádio Nacional
Brasília

Arena Fonte Nova
Salvador

57: França - Alemanha

58: BRAZIL - Colômbia

59: [v55] - [v56]

60: HOLANDA - Costa Rica

04 DE JULHO - 12:00

04 DE JULHO - 16:00

05 DE JULHO - 12:00

05 DE JULHO - 16:00

terceirO LUGAR

FINAL

Estádio Nacional
Brasília

Estádio do Maracanã
Rio de Janeiro

MEIAS-de-FinaIS
Estádio Mineirão
Belo Horizonte

Arena de São Paulo
São Paulo

61: [v57] - [v58]

62: [v59] - [v60]

63: [L61] - [L62]

64: [v61] - [v62]

08 DE JULHO - 16:00

09 DE JULHO - 16:00

12 DE JULHO - 16:00

13 DE JULHO - 15:00

Bell Fibe: 880 | Videotron: 255

Quinta-feira 3

de julho
- Roberto Leal no Festival Potugal
Internacional de Montreal

Sábado 5

de julho
- Festas do Divino
Espírito Santo em Montreal

Último
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Ciclismo Nelson Oliveira faz
‘dobradinha’ em títulos nacionais
N

elson Oliveira (Lampre-Merida) juntou este
domingo o título de campeão português de ciclismo de fundo ao de contrarrelógio, conquistado na
sexta-feira, no Sabugal, sucedendo a Joni Brandão
(Efapel-Glassdrive). Oliveira concluiu os 201 quilómetros 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, terminou 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.

Pinto

Costa “Se falasse
sobre o Mundial era capaz
de encher um jornal”
da

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 personalidades e instituições com “uma ligação direta
ao município”, Pinto da Costa aceitou falar aos jor-

100

metros Francis Obikwelu
foi terceiro em Moscovo

O

português Francis Obikwelu foi esta sexta-feira terceiro nos 100 metros do Memorial Znamensky, 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 procura, foram fixados em 10,31 (mínimo A) e 10,38
(mínimo B).

Scolari “Neymar

não joga
para ser o melhor do mundo”

S

elecionador do Brasil falou de Messi e de Neymar, 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, Scolari 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 formalmente: “Messi é um dos melhores de sempre. Neymar

Paulo Bento

O

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”.

será selecionador até ao

presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, disse hoje que
o organismo vai respeitar os seus “compromissos” e que Paulo Bento “será o selecionador até
ao Euro2016”.

“Somos pessoas de respeitar os nossos compromissos 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.

Euro2016

Apesar da vitória por 2-1 sobre o Gana, na terceira
e última jornada do Grupo G, a seleção falhou o primeiro objetivo definido para a prova, situação que a
FPF, segundo Fernando Gomes, não deixará de analisar “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, contrariamente ao nosso desejo”, afirmou o dirigente na zona
mista do Estádio Nacional de Brasília.
Fernando Gomes garantiu que a FPF “não é insensível a tudo o que se passou”, mas a fase de qualificação 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 “permanentemente, mesmo nas situações difíceis”.
“Foi um apoio incessante e magnífico”, reforçou
o dirigente.

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”, referiu. Pinto da Costa foi um dos convidados da homenagem 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 feridas 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 defender o Norte. Se calhar que falem alto e bem
porque em Lisboa cada vez mais aumenta a surdez em relação ao resto do país”, criticou.
Major League Soccer (USA)
resultados
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

Grupo Este
P Equipa
1-Sporting KC
2-DC United
3-NE Revolution
4-Toronto FC
5-NY Red Bulls
6-Columbus Crew
7-Philadelphia U.
8-Houston Dynamo
9-Impact Montréal
10-Chicago Fire

J
16
16
15
12
16
16
17
17
15
14

V
7
7
7
6
4
4
4
5
3
2

E
4
4
2
2
7
7
6
2
5
8

D GM GS
5
22 14
5
22 17
6
22 21
4
17 15
5
24 24
5
18 18
7
25 28
10 16 32
7
16 26
4
22 25

P
25
25
23
20
19
19
18
17
14
14

Grupo oEste
P Equipa
1-Seattle Sounders
2-Colorado Rapids
3-Real Salt Lake
4-FC Dallas
5-Vancouver W.
6-LA Galaxy
7-Portland Timbers
8-SJ Earthquakes
9-Chivas USA

J
16
16
16
18
15
13
17
14
15

V
11
7
6
6
5
5
4
4
3

E
2
4
7
5
7
5
8
4
5

D
3
5
3
7
3
3
5
6
7

P
35
25
25
23
22
20
20
16
14

GM GS
33 23
23 18
25 22
28 28
25 22
17 11
28 28
15 15
15 26
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