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O Estado levou ao Panteão
Sophia que nunca foi uma

a

figura de regime

Presidente do Governo
dos Açores anuncia

C

om a presença de poucos populares, Sophia de Mello Breyner Andresen
é a décima primeira figura nacional a ser sepultada na Igreja de Santa
Engrácia.
Ver Página 8

remodelação no
executivo

Ver Página 10

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
9 de julho
01:30 Livre Pensamento
02:05	Podium
	Filipe Teixeira (Tiro
	Com Armas de Caça)
	Golfe
03:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
	Guarda
08:00	Jornal da Tarde
09:17 O Preço Certo
10:08	Verão Total
	Guarda
13:00	Portugal em Direto
14:03 Ler +, Ler Melhor
14:13	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
15:46 Livre Pensamento
16:18	Cuidado com a Língua!
	Fado
16:35 O Preço Certo
17:26 Os Nossos Dias
18:09	Telejornal Madeira
18:42	Telejornal Açores
19:20	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:35Livre Pensamento
21:06 Estranha Forma de Vida
	Uma História da Música
	Popular Portuguesa
21:41 Liberdade 21
22:31	Podium
	Filipe Teixeira (Tiro
	Com Armas de Caça)
	Golfe
23:25 Optimus Alive
00:18	Telejornal Açores
00:56	Telejornal Madeira
QUINTA-FEIRA
10 de julho
01:30	Correspondentes
02:10	Podium
03:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
	Coimbra
08:00	Jornal da Tarde
09:15 O Preço Certo
10:00	Verão TotalDireto
	Coimbra
13:00	Portugal em Direto
14:15	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	Programa a designar
21:35	Fatura da Sorte
21:40	Uma Família Açoriana
22:25	Podium
23:15 5 Para a Meia-Noite
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
SEXTA-FEIRA
11 de julho
01:30 Estranha Forma de Vida
	Uma História da Música
	Popular Portuguesa
02:10	Poplusa
03:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
Lousã
08:00	Jornal da Tarde
09:15 O Preço Certo
10:00	Verão Total
Lousã
13:00	Portugal em Direto
14:05	Bem-vindos a Beirais
15:00	TelejornalDireto
16:00	Visita Guiada
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
21:20	Visita Guiada
21:25	Poplusa
22:15 Estranha Forma de Vida
	Uma História da Música
	Popular Portuguesa
23:15 5 Para a Meia-Noite
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira

SÁBADO
12 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	Programa a designar
07:05	Portugal 3.0
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Programa a designar
11:00 Austrália Contacto
11:30 New Jersey Contacto
12:00 Atlântida (Madeira)
13:30	Programa a designar
14:45	Voz do Cidadão
15:00	Telejornal
16:00	Programa a designar
18:10 3 Por Uma
19:00	Grande Jornal
20:00	COOLi
21:10	Telejornal Madeira
21:40	Telejornal Açores
22:15	Programa a designar
22:50 Optimus Alive
23:50	COOLi
00:25 Austrália Contacto
00:55 New Jersey Contacto
DOMINGO
13 de julho
01:30	Biosfera
02:00	África 7 Dias - 2014
02:30	África Global 2014
03:00	Bom Dia Portugal
05:00	Programa a designar
06:30	Missa Campal
de Coroação
07:05 Nha Terra Nha
	Cretcheu 2014
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15 Aqui Portugal
12:35	Venezuela Contacto
13:15	Programa a designar
13:45	TelejornalDireto
15:00	COOLi
15:40 Eurotwitt 2014
16:10	Só Visto!
17:00	Programa a designar
17:30 Inesquecível
	Júlio Isidro e Helena
	Ramos e Michel
19:00	Grande Jornal
20:25	Só Visto!
21:10	Telejornal Madeira
21:40	Telejornal Açores
22:15 Inesquecível
	Júlio Isidro e Rosa do
	Canto e José Bento
dos Santos
23:45 3 Por Uma
00:55	Venezuela Contacto
SEGUNDA-FEIRA
14 de julho
01:30 Especial Saúde 2013
02:00	Sons da Madeira
03:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
	Peniche
08:00	Jornal da Tarde
09:15 O Preço Certo
10:00	Verão Total
	Peniche
13:00	Portugal em Direto
14:10	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
16:15 Especial Saúde 2013
16:45 O Preço Certo
17:30 Os Nossos Dias
18:13	Telejornal Madeira
18:38	Telejornal Açores
19:05	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30 Especial Saúde 2013
21:00	Sinais de Vida
21:45	Programa a designar
22:25	Bairro Alto
23:10 5 Para a Meia-Noite
00:24	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
TERÇA-FEIRA
15 de julho
01:30 Ingrediente Secreto
02:15	Bairro Alto
03:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
	Monforte
08:00	Jornal da Tarde
09:15 O Preço Certo
10:00	Verão Total
	Monforte
13:00	Portugal em Direto
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Carneiro: Carta Dominante: 3
de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Surpreenda os
seus familiares e prepare-lhes um
jantar especial. É uma ótima forma
de demonstrar o seu amor e carinho. Saúde: Possíveis dores abdominais. Dinheiro:
O nervosismo tomará conta de si quando
lhe delegarem uma tarefa importante. Não
se enerve com problemas que não lhe dizem respeito. Alheie-se do que se passa à
sua volta e dedique-se ao seu trabalho. Números da Sorte: 45, 41, 4, 7, 18, 19
Touro: Carta Dominante: 7 de
Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil. Amor: Evite
descontrolar-se e fazer cenas de
ciúmes. Procure uma nova amizade, pois
sentirá necessidade de uma lufada de novas ideias na sua vida. Saúde: O seu estômago estará particularmente sensível e é
possível que venha a ter problemas. Dinheiro: Cuide dos seus negócios o melhor que
conseguir.
Números da Sorte: 2, 23, 12, 14, 19, 8
Gémeos: Carta Dominante: o
Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: É possível que corra o risco
de se magoar ao revelar os seus
sentimentos de uma forma intempestiva.
Saúde: Procure manter a calma e relaxe.
Dinheiro: Durante esta semana exigir-lhe-ão muita diplomacia e paciência. Vai receber um convite fantástico e inesperado que
o vai levar a sentir-se bafejado pela sorte.
Números da Sorte: 5, 6, 4, 45, 41, 44
Caranguejo: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: Aceite os defeitos dos
outros e lembre-se que ninguém é
perfeito. Não se deixe influenciar pelas opiniões que os seus amigos têm da sua cara-metade. Tire as suas próprias conclusões.
Saúde: Procure ser mais consciencioso e
responsável. Dinheiro: Evite gastar dinheiro
com objetos inúteis e dispendiosos.
Números da Sorte: 8, 4, 1, 2, 5, 6
Leão: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor:
Surpreenda o seu amor com uma
noite muito especial. Saúde: Não
deixe que nada perturbe a sua paz. Comece os seus dias com uma caminhada. Vai
sentir-se bem-disposto para enfrentar os
desafios. Dinheiro: Procure ser direto e objetivo na apresentação dos seus projetos.
Números da Sorte: 10, 20, 30, 40, 5, 6
Virgem: Carta Dominante: 6 de
Espadas, que significa Viagem
Inesperada. Amor: Não tenha limites quando o assunto é amor. Ultrapasse todas as barreiras e entregue-se
à paixão. Saúde: Procure estar mais atento
às exigências do seu organismo. Dinheiro:
O seu orçamento semanal permitir-lhe-á fazer uma pequena extravagância.
Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 40, 3
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RÉDACTION

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: A
Força, que significa Força, Domínio. Amor: Aja corretamente com
um amigo a quem involuntariamente prejudicou. Saúde: Não abuse
do tempo que passa de pé, pois pode ser
prejudicial para o seu sistema circulatório.
Dinheiro: Procure ser sincero com um colega pouco dotado para o trabalho que está a
desempenhar.
Números da Sorte: 23, 9, 14, 15, 12, 10
Escorpião: Carta Dominante:
2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades. Amor: É possível
que se sinta um pouco deprimido
e desmotivado, o que poderá causar algumas desavenças com o seu par. Saúde:
Não se deixe abater por uma notícia menos
agradável sobre a saúde de alguém muito
próximo. Mantenha a calma e disponibilize-se para ajudar. Dinheiro: Demonstre a sua
competência e profissionalismo.
Números da Sorte: 7, 8, 4, 10, 12, 11
Sagitário: Carta Dominante: 5
de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Mudança radical na sua vida
afetiva. Saiba acompanhar o evoluir
dos acontecimentos. Cuidado com as relações ambíguas. Seja fiel. Saúde: Procure
passar o dia descansado e evite preocupações profissionais. Dinheiro: A semana
promete ser muito equilibrada a nível profissional e económico.
Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1
Capricórnio: Carta Dominante:
5 de Ouros, que significa Perda/
Falha. Amor: Evite arranjar problemas para si e para aqueles que lhe
estão próximos. Saúde: Pense um pouco
mais em si e dedique uma parte do seu dia
a cuidar do seu bem-estar físico e psicológico. Dinheiro: Seja prudente e tente dar o
melhor num emprego novo. Deve ser mais
racional do que emocional. O seu trabalho
exigirá toda a sua concentração. Números
da Sorte: 41, 36, 17, 25, 12, 5
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Aquário: Carta Dominante: A
Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Seja persistente e não desista de conquistar
o amor da sua vida. Deixe as suas preocupações de lado e invista numa noite romântica com o seu par. Saúde: Poderá sentir-se
triste e deprimido e por isso sentirá necessidade de estar na companhia dos seus amigos. Dinheiro: As condições são favoráveis
ao investimento.
Números da Sorte: 40, 35, 16, 22, 10, 4
Peixes: Carta Dominante: 2 de
Copas, que significa Amor. Amor:
Seja moderado e controle o seu
arrebatamento. Vida social bastante agitada. Saúde: evite deixar-se dominar
pelo nervosismo e pela ansiedade.
Dinheiro: É possível que seja repreendido
por um erro que cometeu.
Números da Sorte: 4, 7, 10, 11, 25, 3

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

Editorial

plástico que cá mora

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

10

$

por
mês1
Para os clientes da Fido

Chamadas ilimitadas através do Canadá2 (Nenhum custo interurbano)

v v

império do plástico começou a construir-se
de mansinho, nos mares e oceanos do mundo. Ele sabe que a água é a base de toda a vida,
pelo que o seu plano secreto é infiltrar-se por aí.
Ao que parece, tanto desperdício produzimos,
que em terra já não conseguimos guardá-lo todo.
Nem nas lixeiras, nas quais se amontoa em picos
tão grandes quanto as maiores montanhas. Nem
na reciclagem, que é coisa só para alguns poucos;
insuficientes para combater o plano de tomada do
mundo do plástico. Como já não há espaço em terra, o vento e a mão humana empurram-no para o
mar.
A sua forma feita e acabada, o plástico prejudica
o meio ambiente. Por ser um derivado do petróleo,
o seu processo de fabrico contribui para a contaminação de solos e rios, lançando-se agora à conquista dos oceanos. Congregando-se em grandes
amontoados que pairam à superfície, o plástico,
ao entrar em contato com a água, vai-se fragmentando em bocados cada vez mais pequenos. Esses
pedaços confundem os peixes e os pássaros, que
os tomam por comida. Para além dos efeitos perniciosos que tem sobre a reprodução e sobre a saúde
de aves marinhas, que morrem aos milhares por
causa da ingestão de plástico, ao entrar na cadeia
alimentar através do peixe que consumimos, não
será difícil chegar à conclusão de que as próximas
vítimas seremos nós.
Nos oceanos, tanto os detritos mais pequenos e
fragmentados, como os maiores, ficam a pairar sobre as ondas, contaminando as águas e os animais,
acabando uma porção destes mesmos detritos por
voltar a terra, contaminando a areia das praias. Aí,
os pedaços mais pequenos confundem-se com os
grãos de areia, voltando a imiscuir-se na alimentação de animais e os pedaços maiores provocam
a morte a outros milhares. O cenário é devastador.
O plástico vai-se apoderando do mundo e de nós,

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

Chamadas a espera e chamada em conferência incluido

v

O

gos éticos cometidas pela classe política a principiar pelo código mais simples de todos, aquele
que exige o respeito pela natureza e por si mesmo: mas disto, também mo diz a experiência
da vida, ninguém escapa à inoperante busca de
reaprumar a consciência cívica É mais fácil que
nos vamos contentando com as maravilhas do
mundo.

Nenhuma visita de um técnico necessário

v

Manuel de Sequeira Rodrigues

Tornámo-nos dependentes dele e do seu pai, o petróleo, e não conseguimos ainda encontrar uma
forma de minimizar o impacte que a nossa adição
a ambos tem no meio ambiente e na nossa saúde.
Mas teremos de o fazer, uma vez que o plano do
plástico ganha forma e toma vantagem. A ciência
procura novas formas de defesa do cidadão e novos modelos de desenvolvimento e a educação é a
chave-mestra.
Entretanto, aos poucos, grão a grão, o plástico
que vamos inadvertidamente ingerindo vai-se acumulando nas entranhas e tornando-nos humanos de
plástico. A este ritmo, quando um dia esgotarmos
as reservas do petróleo, em vez de encontrarmos
uma outra solução, recorreremos a nós mesmos e
ao plástico que cá mora.
Acostumámo-nos a viver com estas obviedades, a compreendê-las e desculpá-las, ao ponto
de levarmos à conta da sempre alegada fraqueza humana a maior parte das infrações aos códi-

Você poderia manter o seu número de telefone de casa actuel4

v

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

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

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

Festa do Espírito Santo
na Casa dos Açores de Winnipeg
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Antero Branco

F

acilmente se chega à Casa dos Açores de Winnipeg (CAW), porque fica situada na rua dos
Açores número um. Conseguiram, com todo o seu
dinamismo, mudar o nome de uma rua, para o orgulho dos Açorianos que lá vivem.

Tal como o ditado diz: “cada terra com seu uso, cada
roca com seu fuso”. As festas em Louvor do Espírito
Santo também diferem de lugar para lugar.
Como o VI Congresso Internacional sobre as Festas
do Espírito Santo foi integrado nas festividades do
Império da Trindade da CAW, os congressistas tiveram a oportunidade de saborear o “savoir faire” dos
açorianos de Manitoba.
No terço, rezam-se as ladainhas a Nossa Senhora e
canta-se o Salvé Rainha. A cerimónia da bênção das
pensões ou das esmolas (carne, pão, massa sovada
e vinho), como se diz na minha terra, é muito solene e participativa. Presidiram à bênção, os Padres
André Lico, responsável pela paróquia portuguesa e

Hélder Mendes, Vigário Geral da Diocese de Angra e
Ilhas dos Açores. A animar esteve a Banda Filarmónica Lira de Fátima, dirigida pela simpática Maria
de Jesus Carreira. A maioria dos irmãos assistem à
cerimónia e levam consigo a sua pensão. Muito poucas são distribuídas pelas casas. O Sr. João Correia,

um dos responsáveis, disse-me que só tinha ido levar
nove pensões a famílias com dificuldades de transporte ou idosas.
Ao que chamamos de carne guisada ou de picado,
eles chamam-lhe de “A prova da carne” e é servida
na sexta-feira, uma das mais saborosas que comi, nos
últimos anos. De seguida assistimos a uma animada
cantoria ao desafio com dois cantadores locais, João
Pavão e António Arruda, Rogério Rebelo, vindo da
Terceira e Gilberto Sousa (Santa Maria), que reside
na área de Boston. Foram acompanhados por José
Henrique Dutra, à viola da terra, José Chaves, à guitarra e Tony Rocha ao violão. Os portugueses do Winnipeg são muito festeiros. Deu-se por isso, no sábado.
O arraial foi animadíssimo e diversificado. A parte folclórica, esteve a cargo dos grupos folclóricos “Ondas
Azuis” e “Memórias da Nossa Terra”. O jovem Nathan Graviro, que veio do Ontário e Hermano Silva,
prata da casa, impressionaram com as suas vozes.
Como nos deitamos tarde, no domingo de manhã,
não foi fácil nos levantar-nos, mas como queria assistir ao “Bodo de Leite”, lá fui, até à Casa dos Açores, provar a massa sovada à moda do Pico, não com
um copo de leite, mas com um capuchinho preparado
pelo amigo Domingos Borges, natural das Doze Ri-

beiras. Devido à chuva, fomos em carros até à igreja
da Imaculada Conceição aonde se realizou a missa
solene, presidida pelo Sr. Padre André Lico e concelebrada pelo Sr. Padre Hélder Fonseca Mendes. A
primeira leitura esteve a cargo de Jairton Ortins, da
Universidade de Uníssinos e a segunda de Benjamim
Moniz, presidente da Casa dos Açores do Quebeque.
O regente do Grupo Coral, Agostinho Bairos, nem
só dirige a coral, mas movimenta-se pela igreja, incitando a assistência a cantar. Depois da coroação,
regressamos à Casa dos Açores, novamente em automóveis, devido à chuva. Foi pena a temperatura não
ter ajudado. As ilhas estavam todas representadas,
de Santa Maria ao Corvo. Tomar também lá estava
com os seus tabuleiros. As elegantes rainhas da Festa, Melissa Carreira, filha da maestrina da Banda e
as irmãs Sofia e Sabrina Silva, não puderam desfilar
e mostrar as suas deslumbrantes capas. A dezena de
cestos de rosquilhas à moda do Pico, confeccionadas
e oferecidas pelas irmãs picoenses, Geraldina, Maria de Fátima, Altina e Adelaide, que geralmente são
transportadas à cabeça, também não puderam percor-

rer as ruas da cidade.
Ao chegarmos à sede da CAW, foram servidas as
tradicionais sopas e cozido do Espírito Santo, numa
ampla sala, elegantemente decorada sob a direcção
da esposa do presidente, Sra. Fátima Melo.
Mais uma vez, o mestre de cerimónias João Cardoso da Rádio CKJS, foi apresentando os artistas
que animaram a tarde. Desta vez, actuaram, os grupos folclóricos ”Ondas Azuis” e Memórias da Nossa Terra” da Casa dos Açores. Os vocalistas, Nathan
Graviro e Hermano Silva, voltaram a impressionar.
Ao encerrarem as festividades, assistimos ao concerto da Banda Lira de Fátima. Como era dia dos Pais,
a jovem saxofonista, Kerry Resendes, que perdeu o
seu pai muito cedo, dedicou-lhe a ele, a seu irmão

deficiente e a todos os pais presentes um lindíssimo
“pasodoble”. Depois da tiragem dos Domingos, que
saíram às famílias Carlos Sousa, Maria Irene Menezes, António Almeida, Martine Costa, Fátima Costa
e Emanuel Correia. Terminou o serão, com a queima
das fitas, da Bandeira oferecida pela professora Célia
Fagundes Jachemet. Na tradição do Rio Grande do
Sul, Estado que os açorianos foram povoar no século
XVIII, a bandeira contém sete fitas de várias cores,
que simbolizam os sete dons do Divino. Os devotos
dão um nó numa delas, solicitando uma graça e no
final da festa as fitas são queimadas, para que os pedidos, simbolicamente em fumo, cheguem ao Céu.
Adorei conviver com as pessoas de Manitoba. São
simpáticas, dinâmicas e acolhedoras. O presidente da
Casa dos Açores, João Paulo Melo e esposa, estiveram sempre atentos ao nosso bem estar. Os voluntários estiveram constantemente preocupados em nos
servir do bom e do melhor. A senhora Leonor Coquete, como sabia que minha mãe é de S. Jorge, trazia-me as famosas espécies de S. Jorge para além de
todas as delicadezas das irmãs Lurdes e Maria Irene,
da fotografo e vice presidente da programação, Nélia
Soares, das Senhoras Matilde e Maria de Oliveira, do
Cabo da Praia e da incansável Celina Almeida Shlafman, etc.
Até o Cônsul de Portugal, Paulo Jorge Cabral impressionou-me. Em quarenta anos a residir em Montreal, nunca conheci um cônsul tão perto da população que representa. Em todas as cerimónias que
participei em Winnipeg ele esteve presente. Escreve
para o jornal local “o Mundial”. Quando necessário
faz de fotografo, é também locutor da rádio comunitária e até mesmo fez de motorista aos congressistas.
Muitos parabéns à Casa dos Açores de Winnipeg
aos seus membros e voluntários. Que o Espírito
Santo os abençoe.
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*Offres valables pour la location aux deux semaines d’une Mazda3 GX 2014 (D4XK64AA00), d’une Mazda3 Sport GX 2014 (D5XK64AA00) ou d’un Mazda CX-5 GX 2015 (NVXK65AA00) de base neufs en stock, ce qui équivaut
à 78/78/104 versements aux deux semaines de 85 $/95 $/139 $ pour 36/36/48 mois, avec un acompte de 0 $/0 $/0 $. Offres de location aux deux semaines d’une Mazda3 GT 2014 (D4TL84AA00), d’une Mazda3 Sport GT 2014
(D5TL84AA00) ou d’un Mazda CX-5 GT 2015 (NXTL85AA00) illustrés neufs en stock, ce qui équivaut à 78/78/104 versements aux deux semaines de 171 $/182 $/193 $ pour 36/36/48 mois, avec un acompte de 0 $/0 $/0 $. Les versements de location incluent les frais de transport et de préparation de 1 695 $ (Mazda3)/1 895 $ (Mazda CX-5) ainsi que la surcharge de 100 $ pour le climatiseur (le cas échéant). L’immatriculation, les assurances et les taxes sont en
sus. La première mensualité est payable à la livraison. Limite de 20 000 km par an. Frais de 8 ¢ le kilomètre excédentaire. Offre de location réservée aux clients au détail admissibles. Les offres de location peuvent varier selon la région
et le modèle. †Le taux annuel de financement à l’achat de 0 % est offert pour les modèles Mazda 2014 et 2015 neufs sélectionnés en stock. Les modalités peuvent varier selon le modèle. Selon une entente type pour le financement
d’un montant de 20 000 $, les mensualités sont de 416,67 $, les frais de crédit sur une période de 48 mois, de 0 $ et l’obligation totale de financement, de 20 000 $. ▼Si vous possédez ou louez actuellement un véhicule concurrent,
économisez 500 $ à l’achat, au financement ou à la location d’un CX-5 2015 neuf. Échange non requis. Cette offre non transférable est réservée aux conducteurs qui possèdent ou louent un véhicule concurrent. (Preuve requise.) La
remise en argent de 500 $ est déduite du prix négocié avant taxes. Offre valable du 2 au 31 juillet 2014. ΩSelon ALG, la Mazda3 2014 a une valeur résiduelle supérieure à celle de tous les autres véhicules de la catégorie des voitures
compactes. ALG est la référence de l’industrie pour les données sur la valeur résiduelle et la dépréciation (www.alg.com). ▲Programme de garanties offert gratuitement pour tous les modèles 2014 et 2015 par l’entremise de Mazda
Canada inc. Les modalités peuvent varier selon les modèles. Certaines exceptions peuvent s’appliquer. Rendez-vous chez votre concessionnaire Mazda pour tous les détails. ◊Certaines conditions s’appliquent. L’immatriculation, les
assurances et les taxes sont en sus. Le concessionnaire peut devoir passer une commande ou effectuer un échange pour certains véhicules. Ces offres sont valables du 2 au 31 juillet 2014 ou jusqu’à épuisement des stocks. Les prix
peuvent faire l’objet de changements sans préavis. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.

Festa
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do

Espírito Santo

João Arruda
Encerrou-se em Blainville no passado domingo o
super-abundante período dos festejos em louvor
do Divino Espírito Santo, por ocasião da realização do Império das Crianças da Rainha Santa
Isabel.

em

Blainville

e o Rancho Folclórico Estrelas do Atlântico no domingo, fecharam estas festividades em grande.
A missa foi presidida pelo padre Urbain Moumina
Balel’ende e acompanhada pela coral da paróquia,
decorreu na Igreja Notre-Dame-de l’Assomption.
A cerimónia foi bastante agradável e serena, proferida em francês, para assinalar que o facto de que

deste ano que é o lindo menino Jacob Foucault, filho
de Sébastien Foucault e Suzi Costa que trabalharam
muito, sempre prontos a ajudarem, organizarem e
trabalharem. Podemos notar que a Associação Portuguesa de West-Island encarregou-se de ajudar na
preparação das sopas, as quais foram orientadas pelo
chefe Tony.

o Espírito Santo não é só Português, e que todos
compreendem o valor e a bondade do Espírito Santo. Passava um pouco das 13h quando saiu o cortejo,
acompanhado pela Filarmónica Portuguesa do Di-

Eis aqui as Domingas para 2015: 1ª Alexandra Costa Pereira; 2ª Joey Barreiro; 3ª Lucia Barreiro; 4ª Nathalie Oliveira; 5ª Maria Barreiro; 6ª Jacob Foucault;
7ª Dominga e Mordomo da grande festa de Blainvil-

vino Espírito Santo de Laval, a “espalhar” alegria,
cor, música e nobreza no parque festivo em Blainville para entrar na igreja pelas 14h e onde a missa
encerrou-se pelas 15h00.
Depois, procedeu-se à distribuição da deliciosa refeição da caridade – sopas do Espírito Santo, cozido,
vinho, sumos, massa sovada e arroz doce, com muita
abundância e qualidade. Sem esquecer o Mordomo

le: Jo-Eddy Arruda.
Parabéns à Comissão de Festas e a todas e todos
que tão dedicadamente colaboraram nestes festejos e parabéns a todas as associações que ajudaram a organizar esta festa e às senhoras que
fizeram as deliciosas malassadas. Viva o Divino
Espírito Santo!

A bondade e o encanto juvenis, a força da tradição,
abundância e alegria, a par do brilhante entreteni-

mento tal como os Foliões de Laval na sexta-feira, os
Panteras, no sábado à noite, Eddy Sousa e DJ XMen

Nunca

campeões da

S

Mundial! Nunca fomos
Europa! “So What, Big Deal!”

ganhámos o

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

erá que nós precisamos dessas bagatelas, para
sermos reconhecidos como um povo destemido
através do Universo? Creio que não!... Aqui chamo à atenção, de todos aqueles que duvidam. Sobre tudo as novas gerações!..
Portugueses!..
O dever principal, de cada cidadão, base fundamental de todos os outros, é o de sentir a honra, o orgulho
e o mérito, pela Pátria a que pertencemos.
Nunca!..
Mas nunca, por nunca ser, nós devemos desonrar a
nossa inteligência, a sentir-se inferior a quem quer
que seja neste Mundo, nós não temos provas a dar a
ninguém!..

Nem receber lições de quem quer que seja, as nossas provas já foram dadas pelos nossos egrégios
avós, que em tempos, romperam as águas do mar
profundo, abrindo as portas do Globo, dando novos
mundos ao Mundo, (tanto marítimas como aéreas).
Gago Coutinho, em 1922, inventou a sextante aérea,
para se poder pilotar um avião de um País para outro.
Em 1519, Fernão de Magalhães em circum-navegação, descobriu que o Mundo era redondo. Será que
esta bola do Mundo, para vocês tenha menos importância, do que aquela em que se dá pontapés? Se for
o caso, os vossos valores já estão invertidos!.. Nós
somos uma entidade única!.. Não precisamos de um
brinquedo para nos afirmarmos como um povo, tal
que nós somos!..
A nossa impressão digital, já se encontra imprimida
na história universal, há muitos anos. P.S. pois amigos sejam orgulhosos do vosso País!.. E honrai a Pátria, porque a Pátria vos contempla.

Domingo
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é dia
de festa da Família

E

Miguel Félix

ste domingo 13 de julho vai ser dia de festa
no Parque Jean-Drapeau. Várias actividades
culturais estarão disponíveis e gratuitas para o
prazer dos cidadãos. No ambiente das actividades
dos Fins-de-semana do Mundo, as famílias estão
convidadas a descobrirem, com as crianças, um
outro mundo.

A partir das 11h, o espaço festivo estará disponível.
Não se preocupe com o comer, pois vários quiosques
irâo vender produtos alimentares de várias regiões
do mundo. Portugal estará representado, este ano,
pela churrasqueira Piri-Piri, que aproveitará estas

quem é ele?

festividades, para dar a conhecer o nosso frango à
portuguesa assim como a nossa bifana. Durante a tarde, poderão assistir a um espetáculo do circo Cirque
Carpe Diem, que oferece três espetáculo ao ar livre,
às 14h, 17h e 20h45. Às 15h, num ecrã gigante, Ici
Radio-Canada oferece a transmissão em direto e ao

ar livre, da final do Campeonato do mundo de futebol. Façamos votos, para que os participantes da final sejam dignos do amor do futebol, e nos ofereçam
um jogo espectacular. Estará presente a mascote dos
Canadianos de Montreal, Youppi. Das 18h as 23h, é
o Carnaval de Verão Brasileiro, que é hoje uma tradição montrealense com grande sucesso.
O Carnaval conta com Batucada Le Bloco, Balako do Samba, Térrato e Akauwi, que vão animar um desfile, mas sobretudo uma noite calorosa
no estilo do Rio de Janeiro. Participem em grande
número nesse dia de festa e de futebol.

Incentivamos os nossos leitores a nos enviarem
as suas fotos antigas para se advinhar “Quem são
eles?” Devem enviar as fotos por e-mail
red@avozdeportugal.com

O Estado

levou ao Panteão a Sophia
que nunca foi uma figura de regime
Catarina Moura

C

om a presença de poucos populares, Sophia
de Mello Breyner Andresen é a décima primeira figura nacional a ser sepultada na Igreja de
Santa Engrácia.
À saída da Capela do Rato, em Lisboa, quinta-feira 3
de julho às seis da tarde, não estavam muitas pessoas
para receber Sophia de Mello Breyner Andresen, que

saía dali para Panteão Nacional, onde fica agora por
decisão unânime da Assembleia da República, em
Fevereiro. Uma charrete com flores brancas esperava
pela saída da urna coberta pela bandeira nacional e
algumas pessoas foram parando curiosas com o aparato: batedores, carros oficiais e guarda de honra da
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Guarda Nacional Republicana (GNR), fotógrafos e
câmaras de televisão par acompanhar a poeta.
Quando a urna sai da capela, onde decorreu uma
cerimónia privada dirigida pelo patriarca de Lisboa,
Manuel Clemente, e pelo padre e poeta Tolentino
de Mendonça, então alguém se apercebe do que se
passa e corre entre os transeuntes o nome de Sophia.
Depois de passar o carro puxado a cavalos da GNR
toda a gente dispersa, o que voltaria a acontecer mais
tarde, no pátio exterior do Panteão Nacional durante
a cerimónia com honras de Estado em que Cavaco
Silva, Assunção Esteves e Pedro Passos Coelho assinaram o Termo de Sepultura.
Na homília privada onde estiveram presentes os familiares e figuras como o ensaísta Eduardo Lourenço,
a ex-deputada Maria Barroso Soares, o presidente da
Fundação Calouste Gulbenkian, Artur Santos Silva,
ou o advogado José Miguel Júdice, o tema escolhido por Manuel Clemente foi “a pureza de coração”.
Sophia de Mello Breyner “unia muito bem a aspiração religiosa com a consciência política”, disse aos
jornalistas o patriarca, lembrando as vigílias contra
a ditadura e a guerra colonial em que a poeta participou em 1972, promovidas por um grupo de católicos
progressistas de que fazia parte.
“A Sophia tem uma poética da luz e da transparência”, disse à saída desta cerimónia Tolentino de Mendonça, acrescentando que esta entrada no Panteão
frisa que “não há povo sem cultura” e a que a poesia
é desde sempre “uma das formas de arte mais persistentes e de todos, o que Sophia de Mello Breyner
protagoniza”.
Este lado de inconformismo e de universalidade da
poeta, cuja morte fez ontem dez anos, foi lembrado
por diversas vezes já na cerimónia no Panteão, às sete
da tarde, onde estiveram presentes filhos e netos e as
mais altas figuras de Estado, assim como representantes de todos os partidos com assento parlamentar.
Perto do pátio reservado aos convidados, algumas
dezenas de pessoas foram parando e assistindo aos
discursos de Cavaco Silva, Assunção Esteves e o
escritor José Manuel dos Santos, que lançou a ideia
desta trasladação num artigo assinado no PÚBLICO
em 2013.
Na cerimónia, o escritor lembrou a poeta como “a

voz” que ainda hoje “diz o que é preciso ser dito”,
num tempo que, como o era o de Sophia, é “um tempo subjugado e entregue à ameaça”. Palavras que
continuam ainda hoje necessárias, disse José Manuel
dos Santos, antes de citar Sophia: “Não somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência,
mas somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser”.
O génio literário de Sophia de Mello Breyner foi
sempre referido, dando-se destaque à sua “cidadania exemplar”, como disse Cavaco, e à sua presença
nos principais momentos da democracia portuguesa:
“Vemo-la em Abril, celebrando o dia inicial do ‘acordo livre e justo’. Vemo-la à porta de Caxias, cravos
na mão mais certa entre todas as mãos. Vemo-la no
Parlamento, protagonista da nossa Constituição fundadora”, lembrou Assunção Esteves.
Ramalho Eanes, antigo presidente da República,
destacou aos jornalistas a ideia de “dignidade essencial do Homem” que Sophia defendia. “Ela di-lo de
uma maneira extremamente bonita em verso, mas fá-lo na vida através da acção cívica e politica, através
da relação quotidiana com as pessoas”, disse.

Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Tibunal de Contas, não esquece “a participação de
Sophia na Assembleia Constituinte, a trabalhar em
temas fundamentais como a cultura, a defesa do património, mas também a educação para todos”. Oliveira Martins, que é presidente do Centro Nacional
de Cultura, sucedendo à poeta que também ocupou
este cargo, disse ainda que “a presença nas escolas da
obra de Sophia é algo de fundamental”.
Na cerimónia, os discursos foram intervalados pela
actuação da Companhia Nacional de Bailado – executou duetos do Lago dos Cisnes e de Orpheu e Eurídice –, pelo Coro do Teatro Nacional São Carlos que
cantou o Magnificat de Bach e por uma gravação de
1957 em que a poeta lê poemas como Dia ou Soneto
à Maneira de Camões. Nos três discursos, citou-se a
mesma frase de Sophia: “Aquele que vê o espantoso
esplendor do mundo é logicamente levado a ver o
espantoso sofrimento do mundo”.
“Fez da sua memória um símbolo colectivo, mas
nunca foi uma figura de regime”, disse José Manuel dos Santos, para quem “a poesia de Sophia
torna impossível a sua apropriação” – o que parece rimar com a imagem da Bandeira Nacional a
esvoaçar com o vento por várias vezes à porta do
Panteão e a revelar uma urna lisa e simples.
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Cavaco “é

lufada de ar
fresco no ranger de
dentes que vai no país”

A

lberto João Jardim afirmou este domingo
que os apelos de Cavaco Silva a um consenso político são uma acção de ‘boa fé’, porém não
acredita ser possível que se encontre base em Portugal para que isto se concretize. Porém, o líder
regional madeirense, acredita que o Presidente da
República “é uma lufada de ar fresco”.

“Eu não estou à espera de consensos. Isto tem que
ser resolvido e os consensos é mais água estagnada.
O senhor Presidente da República tem feito uma intervenção na melhor das boas fés, agora, está toda a
gente a ver que, neste momento, não é possível um
consenso”, afirma o líder madeirense Alberto João
Jardim, que não marcou presença no Conselho de
Estado da última quinta-feira, expondo a sua opinião
sobre o pedido de Cavaco Silva para um entendimento político alargado sobre questões centrais do Estado. Noutro ponto, Jardim falou também sobre o papel
desempenhado por Cavaco Silva afirmando que “o
senhor Presidente da República ainda é uma lufada
de ar fresco neste choro e ranger de dentes que vai no
país”.Relembre-se que no comunicado libertado na
passada quinta-feira, após a reunião do Conselho de
Estado, se pedia a “todas as forças políticas e sociais
que preservem entre si as pontes de diálogo construtivo”, acrescentando-se ainda que, por alguma forma,
que os intervenientes enveredassem pelos “seus melhores esforços na obtenção de entendimentos quanto
aos objectivos nacionais permanentes”.

Vendas da Porsche
Ferrari sobem em
Portugal

A

Presidente do Governo
dos Açores anuncia
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e

Porsche e a Ferrari estão a ter um bom ano de
vendas em Portugal, avança o Expresso na sua
edição online. Segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), só a Porsche, nos primeiros
seis do ano, vendeu 199 carros, um aumento de 77,7%
em relação ao período homólogo de 2013. Os dados
mais recentes da Associação Automóvel de Portugal
(ACAP) apontam para um aumento de vendas marcas premium no mercado nacional. Nos primeiros seis
meses do ano a Porsche vende 199 veículos, um aumento de 77,7% em relação ao mesmo período do ano
passado, adianta o Expresso. No caso da Ferrari, os
números são mais modestos, tendo em conta os preços
particularmente altos dos veículos. Ainda assim, se
nos primeiros seis meses de 2013 tinha havido cinco
novos Ferrari a circular nas estradas nacionais, nestes
primeiros seis meses do ano juntaram-se outros seis
Ferrari, pormenoriza o semanário.Já a Aston Martin e
a Lamborghini emobra não tenham vendido mais do
que nos mesmos seis
meses de 2013, mantiveram, ainda assim,
o mesmo número de
vendas. Entre janeiro
e junho foram vendidos em Portugal
89.058 automóveis,
mais 40,5% do que
no ano passado.

remodelação no executivo
O
presidente do Governo dos Açores anunciou
uma remodelação do seu executivo, que inclui a
criação das Secretarias do Mar e dos Assuntos Parlamentares e a substituição dos titulares das pastas
da Solidariedade Social e da Educação.
Num comunicado, o executivo açoriano revela que
Vasco Cordeiro propôs ao representante da República
nos Açores, Pedro Catarino, uma “reestruturação orgânica” do XI Governo dos Açores, que prevê a criação
de “dois novos departamentos governamentais”. Assim,
a atual deputada socialista no parlamento açoriano Isabel Rodrigues, de 49 anos, é a nova secretária Regional

rais, Educação e Transportes, respetivamente.”
Terá como competências as pescas e aquicultura, a
exploração oceanográfica e o licenciamento de usos do
mar e seus fundos, as orlas costeiras e a cooperação com
a Polícia Marítima e, ainda, a Ciência e Tecnologia e o
relacionamento com a Universidade dos Açores e demais entidades de formação superior”, esclarece a nota
do executivo regional. Por causa desta mudança, a Secretaria Regional dos Recursos Naturais passa a designar-se Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente,
mantendo-se Luís Neto Viveiros como seu titular.
Vasco Cordeiro substitui, por outro lado, dois dos

Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares,
cargo que não existia até agora no Governo dos Açores.
Isabel Rodrigues terá ainda a seu cargo as pastas da juventude, comunicação social, comunicação institucional, legística (relativa à legislação) e o Jornal Oficial,
como se lê no comunicado divulgado. Por outro lado,
surge a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, que terá à frente Fausto Brito e Abreu, de 43 anos,
que já foi conselheiro para os Assuntos de Ambiente,
Clima e Política Marítima na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, em Bruxelas.
Esta nova secretaria integra três pastas (mar, ciência e
tecnologia), que antes estavam com os Recursos Natu-

atuais secretários regionais. Assim, Piedade Lalanda
é substituída na pasta da Solidariedade Social por Andreia Costa, de 38 anos, que já foi presidente da câmara
de Angra do Heroísmo, diretora regional da Solidariedade e Segurança Social e presidente do Instituto de
Ação Social e do Centro de Gestão Financeira da Segurança Social.
Além disso, Luiz Fagundes Duarte deixa a pasta
da Educação e Cultura, que passa a ter como titular
Avelino de Freitas de Meneses, 55 anos, que foi reitor da Universidade dos Açores de 2003 a 2011.O XI
Governo dos Açores, presidido pelo socialista Vasco
Cordeiro, tomou posse em novembro de 2012.

“Sem a redução dos trabalhadores
do Estado o país irá afundar”
P
ara José Miguel Júdice o Estado deveria reduzir o número de trabalhadores do Estado,
para equilibrar as suas contas. Como está impedido de o fazer, pelo Tribunal Constitucional (TC),
o país “continuará a “afundar”.
José Miguel Júdice defendeu, esta noite, no ‘Política Mesmo’ da TVI 24, que a solução para a situação
económica do país é reduzir o número de trabalhadores do Estado. No entanto, como o Tribunal Constitucional não o permite, o país continuará a afundar.
Acho que a solução não é baixar os salários. A solução
é reduzir substancialmente o Estado, porque baixar
os salários a toda a gente é um disparate”, começou
por dizer o advogado , referindo, porém, que existe um impedimento que não permite que o Governo
proceda desta forma.“O Estado não é capaz de reduzir porque embora do meu ponto de vista possa fazer
despedimentos coletivos sem problema nenhum, a
interpretação do TC é que não pode. Se o Estado não
pode despedir nem reduzir, e como a carga laboral é

uma percentagem elevadíssima dos custos do Estado,
não há solução”, defendeu.O problema, refere, não
é deste Governo, uma vez que estes impedimentos
serão levantados a qualquer Governo que assuma o

poder, pelo que o “resultado será sempre o mesmo e
o país continuará a afundar”. De tal modo, que pode
alcançar uma “queda definitiva”, disse, lembrando
que há civilizações que morrem
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Fármaco para impedir progressão Portugal é país de
passagem “pontual”
do Alzheimer apresentado
U

m fármaco para impedir a progressão do Alzheimer é uma das ideias de negócio globais
apresentadas hoje na sessão da edição deste ano
do Programa COHiTEC, que decorre na Porto
Business School, em Matosinhos.
Entre os 16 projetos apresentados na edição de 2014
do Programa COHiTEC está também um ‘kit’ para
despiste das causas genéticas da infertilidade masculina e um produto para geração e armazenamento de
energia através do esforço humano, afirmou o diretor
da área de Valorização de Conhecimento da Cotec,
Pedro Vilarinho. Os 16 projetos que concluem a edição de 2014 do Programa COHiTEC foram concretizados por 48 investigadores, 24 estudantes de gestão
e 32 mentores.Durante o Programa COHiTEC, que
vai decorrer ao longo de quatro meses, estas equipas
multidisciplinares vão “gerar ideias de produto” baseadas nas tecnologias participantes e preparar “um
projeto de negócio” para uma de essas ideias.
As tecnologias que estão na base dos projetos foram
desenvolvidas nas universidades de Aveiro, Coimbra, Lisboa, Minho, Nova de Lisboa e Porto e nos
institutos IBET e WavEC.”
Acreditamos que o trabalho em equipa de investigadores, estudantes de gestão e mentores desenvolvido no COHiTEC é crucial para o êxito dos
projetos e das futuras empresas”, salientou aquele
responsável.”Desde a sua criação, em 2004, já apoiámos 123 projetos, que deram origem a 23 empresas
de base tecnológica com vocação global”, frisou.
De acordo com o administrador da Caixa Geral de
Depósitos (CGD), Jorge Cardoso, “a Caixa está a
ajudar a mudar as mentalidades para que os jovens
sejam mais pró-ativos, sem medo de correr riscos no
mercado empresarial”.
“Acreditamos no seu potencial e investimos em empresas que apostam na inovação tecnológica”, disse
ainda o gestor. O Programa COHiTEC é uma iniciativa da COTEC Portugal - Associação Empresarial
para a Inovação, que conta com o apoio da CGD, da
Caixa Capital e da FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e é realizado em par-

ceria com o Centro HiTEC da North Carolina State
University, a Porto Business School e o INDEG-IUL
ISCTE Executive Education.Este programa é uma
ação de formação centrada na avaliação de produtos
ou serviços que podem ser obtidos a partir de tecnologias desenvolvidas pelos participantes no programa, sendo a porta de entrada de projetos de elevado
potencial de crescimento na iniciativa Act (Acelerador de Comercialização de Tecnologias).

Podem candidatar-se ao Programa COHiTEC investigadores (individuais, de empresas ou de instituições nacionais de I&D) que proponham uma ou mais
tecnologias cujas características únicas permitam dar
resposta a uma necessidade de mercado.Ao longo do
programa, os participantes têm o apoio de estudantes de gestão das Escolas de Negócio associadas ao
COHiTEC e de mentores, que os ajudam no processo
de avaliação das tecnologias.A COTEC Portugal foi
constituída em abril de 2003 com a missão de “promover o aumento da competitividade das empresas
localizadas em Portugal, através do desenvolvimento
e difusão de uma cultura e de uma prática de inovação, bem como do conhecimento residente no país”.
Trata-se de uma associação sem fins lucrativos
que conta com o apoio dos seus associados e das
instituições do Sistema Nacional de Inovação
(SNI) para a concretização dos seus objetivos,
através da realização de iniciativas em várias
áreas.Desde o início da sua atividade que o cargo
de presidente da assembleia-geral tem sido exercido pelo Presidente da República.

de extremistas

A

passagem por Portugal de suspeitos com ligações a organizações de extremistas islâmicos,
como aconteceu com um cidadão holandês detido quinta-feira no aeroporto de Lisboa, tem sido
referenciada nos últimos anos pelas autoridades
portuguesas e referidas em relatórios.
O homem, de 29 anos, nascido em Angola e com
nacionalidade holandesa, foi detido na quinta-feira
na Portela, e os seus passos estavam a ser acompanhados por serviços secretos estrangeiros, incluindo
uma passagem pela Síria, segundo noticiaram no domingo o DN e o CM. Em 2006, segundo o Relatório
de Segurança Interna (RASI) de 2007, registaram-se
em Portugal “casos pontuais de deslocação de extremistas” islâmicos no país.Portugal foi considerado
“uma plataforma para a obtenção de apoio logístico”
a estes grupos islâmicos, “tendo ocorrido, à semelhança do ano passado, casos pontuais de deslocação
de extremistas”, lê-se ainda no mesmo relatório.
Já em maio de 2007, Helena Rego, do Serviço de
Informações e Segurança, num colóquio, em Lisboa,
afirmou que Portugal tem sido usado por extremistas
islâmicos, até da Al-Qaeda como país de passagem
e onde praticaram crimes de fraude, falsificação de
documentos e roubo.
Esses elementos, segundo descreveu a especialista
em terrorismo, usaram o país como local de passagem, tendo sido detidos por vários crimes, entre eles
fraude, falsificação de documentos e roubos.
Além do depósito de armas da ETA descoberto em
2010 e dos membros do IRA-Verdadeiro detidos em
2011, passaram por Portugal nos últimos anos alguns

Presidente

da câmara de Toronto
regressa após tratamento

O

presidente da câmara de Toronto, no Canadá, Rob Ford, está de regresso à autarquia
após dois meses de tratamento de reabilitação por
consumo de drogas e álcool e disse que pretende
recandidatar-se ao cargo.
Em declarações aos jornalistas na câmara municipal

da cidade canadiana, Rob Ford disse que iniciou a
reabilitação há dois meses após atravessar “um dos

piores momentos” da sua vida, com uma terapia intensiva durante centenas de horas que o forçaram a
confrontar os seus “demónios”.
O autarca também referiu que a decisão de ter iniciado o tratamento devido ao consumo de droga e álcool “vai mudar para sempre” a sua vida.”Sinto-me
humilhado e envergonhado por algumas das
coisas que disse, peço as mais sinceras desculpas a cada pessoa que ficou magoada com
as palavras e ações”, acrescentou.
O presidente da câmara também reconheceu
que tinha no seu círculo de amigos algumas
pessoas que não eram “a melhor companhia”,
algo que vai mudar, afiançando que o seu
compromisso de recuperação é “inabalável”.
Os habitantes de Toronto, a quarta maior cidade da América do Norte, capital financeira
do Canadá, vão a votos em outubro para escolher o novo elenco camarário.Em novembro passado foi retirada a Ford uma grande
parte dos poderes de presidente da autarquia
na sequência de diversos escândalos relacionados com o consumo de álcool e de crack.
Além de Rob Ford, aparecem como principais candidatos à liderança da câmara
a antiga deputada federal do NDP Olivia
Chow e o ex-líder do partido conservador do Ontário John Tory.

radicais islâmicos.
Dois exemplos são os de Sofiane Laib, um argelino
condenado em 2004 por falsificação de documentos e
expulso em 2006, e o de outro argelino, Samir Boussaha, suspeito de ligações à Al-Qaida, detido em Portugal e expulso para Itália em 2007.
Segundo disse Helena Rego em 2007, durante o
julgamento de Sofiane, em 2003, condenado por
falsificação de documentos e não por suspeitas
de terrorismo, a Direcção de Investigação e Acção Penal concluiu que “elementos do grupo de
Hamburgo [grupo da al-Qaeda responsável pelo
ataque terrorista em Nova Iorque] deslocaram-se
para Portugal ou Reino Unido na sequência dos
atentados de 11 de Setembro de 2001”.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966

4242, boul. st-Laurent, suite 204
montréal, qué., h2w 1z3
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Lucro

da banca mundial

no valor mais alto
desde

O

1970

lucro dos mil maiores bancos a operar em diversas zonas do mundo aumentou, em 2013,
23% relativamente a 2012, ultrapassando em termos percentuais os registos feitos pela revista The
Banker que, desde 1970, compila estes dados, revela esta terça-feira o jornal Público.

Os mil maiores bancos mundiais viram, em 2013, os
seus lucros antes de impostos aumentarem para valores recorde desde que há registos. Face a 2012, este
valor registou um crescimento de 23%, noticia o jornal Público com base nos dados apurados pela revista
The Banker, que desde a década de 70 compila estes
dados. Porém, se seria expectável que o movimento
fosse uniforme, será de salientar que cerca de um terço
do total apurado pela publicação de origem britânica
advém do sistema bancário chinês. Em termos numéricos, dos 920 mil milhões de dólares apurados pelos
bancos em termos de lucros brutos, as entidades bancárias chinesas representaram quase 300 mil milhões,
sendo que apenas o Banco do Comércio e Indústria
da China conseguiu registar um crescimento a rondar
os 55 milhões de dólares. No alinhamento global em
termos de ranking, a economia chinesa lidera isolada,
representando o valor apurado pela banca deste país,
antes de impostos, uma fatia de 32% do bolo. A segunda posição é ocupada pela banca norte-americana que
chegou aos 20%, com 183 mil milhões de dólares, e
à qual se segue o Japão, que com um resultado de 64
mil milhões, representa 7% dos lucros da banca a nível
mundial. Por fim, o sistema bancário europeu representou, neste âmbito, 3% do valor apurado em termos
globais, o que em termos nominais quer dizer que os
bancos europeus conseguiram um modesto.

PJ

interroga quatro novos

arguidos no âmbito do

caso

E

Multiculturalismo
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Maddie

stão a ser levados a cabo esta terça-feira interrogatórios no âmbito do caso do desaparecimento de Maddie McCann a quatro novos
arguidos na Polícia Judiciária de Faro, a pedido
da Scotland Yard, avança a SIC. Uma das pessoas
interrogadas é o russo Sergey Malinka que, recorde-se, foi investigado logo após o desaparecimento
da menina britânica em 2007.

Estão neste momento a ser ouvidas quatro pessoas
na Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, em Faro,
a pedido da Scotland Yard, por suspeita de envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann,
avança a SIC. Entre essas quatro pessoas está o russo
Sergey Malinka que foi investigado logo após o desaparecimento da menina britânica, em 2007, mas sem
que fosse encontrado nada de relevante.Serão ouvidas
mais onze pessoas mas na qualidade de testemunhas.
As diligências, feitas a pedido dos britânicos da Scotland Yard, devem prosseguir durante o resto da semana.Os detetives ingleses chegaram ontem ao Algarve e
estão autorizados a assistir aos interrogatórios mas não
podem intervir.

Jorge Correia

O

passado dia 7 de Julho é uma efeméride importante para o bilinguismo no Canadá: é o
dia, remetendo ao ano de 1969, em que a Chambre
des Communes du Canada (House of Commons of
Canada) aprovou legislação que igualou o Inglês
e o Francês a nível federal, abrindo portas para a
convivência e desenvolvimento de ambas as culturas em pé de igualdade e de uma forma pacífica.
Este ato legislativo foi de uma importância vital pois
foi o reconhecimento oficial das duas comunidades,
anglófonas e francófonas, como fundadoras do Canadá moderno onde hoje vivemos. Ambas as culturas
saíram também reforçadas pois foi-lhes dado espaço
para se exercerem, para se afirmarem e para se desenvolverem. Sabemos que nestes casos, sendo uma
das línguas e culturas pertencentes a uma minoria,
esta mesma minoria tem que fazer um esforço maior
para a sua própria afirmação. Contudo, este esforço
nunca deixa de ser recompensado pelo reconhecimento da beleza própria dessa cultura minoritária, e
no caso francófono, a língua francesa ainda encontra
presença marcante em vários países pelo mundo inteiro beneficiando outras áreas do relacionamento internacional, desde político até à área social passando
pela economia. Hoje em dia, mais do que em qualquer era da Humanidade, a capacidade de comunicar
em mais do que uma língua traz benefícios pessoais,
pela mais-valia num emprego, nos negócios ou até
mesmo no lazer, mas beneficia também a própria
cultura de acolhimento, pois enriquece-a com elementos que não são os seus e com uma experiência
de vida que também não é a sua. Este facto assusta
muitas pessoas que são muito protetoras da sua própria cultura mas não deveria ser assim. Assim como

cada ingrediente de cozinha que hoje utilizamos, em
particular na gastronomia Portuguesa, é originário de
uma região do mundo ou de uma cultura diferente, o
mesmo se passa a nível cultural e linguístico. É impossível viver sem influências e estas marcam-nos
de uma forma ou doutra. Exemplo vivo é a língua
Portuguesa, que fruto da dispersão de diversas massas de emigrantes por várias países no mundo, vai
adoptar características interessantes resultantes da
sua origem e das influências onde acaba por instalar.
Assim temos o Português falado no Brasil, o Português falado em diversos países de África e ainda na
Ásia. E não precisamos de nos sentirmos apegados à
pureza linguística ou cultural, pois a cultura ou a língua, pois esta última faz parte da primeira, são como
seres vivos que se desenvolvem perpetuamente em
função da sua utilidade. O Português falado na Idade Média nada tem a haver com o que falamos hoje,
assim como o de hoje nada terá a haver com o que falaremos daqui a 100 anos! Cabe a nós alimentarmos
este ser delicado, pelo seu estudo e pelo seu exercício, sem vergonhas ou constrangimentos, sem complexos de inferioridade ou arrogâncias isolacionistas.
Cabe a nós sabermos passar o testemunho de uma
forma motivante e não como um exercício punitivo.
Cabe a nós acarinhar as nossas raízes, pois somos sementes da nossa cultura mãe. Todas as culturas atuais
são fruto de múltiplas e complexas influências, pelo
que o multiculturalismo é um facto certo no mundo
atual assim como o foi desde o início da Humanidade, hoje ainda mais intensificado pela facilidade com
que nos movemos ou comunicamos além das nossas
fronteiras nacionais. Não nos podemos arrogar aos
direitos culturais das comunidades fundadores do
Canadá como nação moderna, mas isso não nos inibe de exercemos a nossa cultura e língua, permitindo
que outros coparticipem da nossa riqueza cultural da
mesma forma que participamos da cultura do país de
acolhimento.

Uma História Verdadeira

Luiz Saraiva

D

urante o Festival Internacional de Portugal,
encontrei um açoriano, um açoriano verdadeiro. Esse açoriano, falou-me com um entusiasmo desbordante, dos Açores, especialmente de
São Miguel.
Falou-me com tanto entusiasmo, como o meu, quando falo de teatro e de língua portuguesa. O amor de
ser, a paixão do destino, a angústia da terra. Havia
hortências nos seus olhos e moinhos de vento. Havia
tremores de terra, que não fazem medo. Havia vagas
nos olhos DO VERDE DO MAR. Havia imensidão,
do azul do céu.
Açores, palavra bonita, que se escreve :
Com um A de alma,
Com um C de coração,
Com um O de orgulho,
Com um R de respeito,
Com um E de esperança.
Com um S de saudade
Podem –me chamar
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.

514-374-2395
falo português

Vaidoso, mas permitam- de vos propor
uma oração:

Açores do meu pensamento,
Queridas Ilhas bonitas,
Amores que não se esquecem.
Pensa em mim, como eu penso em ti.
Dá-me a força do meu nascimento,
Para enfrentar a vida,
Que mesmo se não morro contigo,
Te levarei comigo para a eternidade.
Protege a minha família. Protege os meus amigos.
Protege os meus contemporâneos.
Espalha a felicidade no espaço,
Com o cheiro das tuas flores,
Com os teus moinhos de vento.
Lança no espaço, para o mundo, o cheiro da tua terra e das tuas caldeiras.
O cheiro do teu mar e das tuas pescas.
Acores nunca te esqueças de mim,
Pois eu nunca te esquecerei.
Amén.

Intenção

de voto em

cresce durante a

Mundo,
S

Dilma
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Copa

do

revela pesquisa

ÃO PAULO - Durante a Copa do Mundo, as
intenções de voto na presidente Dilma Rousseff (PT) subiram de 34% para 38%, segundo o
Datafolha. De acordo com a pesquisa, publicada
nesta quinta-feira no jornal “Folha de S. Paulo”, o
Mundial parece exercer influência nos brasileiros
na avaliação do governo, expectativas com inflação e poder de compra.
A variação da presidente no período da Copa foi a
maior entre os seus adversários. Na pesquisa espontânea, Dilma foi de 19% para 25%. E a aprovação do governo variou de 33% para 35%. A proporção de eleitores favoráveis à Copa no Brasil subiu de 51% para
63% em 30 dias. O orgulho com o Mundial também
cresceu de 45% para 60%. Em relação aos protestos
durante a Copa, o sentimento é vergonha para 65%
e mais orgulho para apenas 26%. Sobre as ofensas à
presidente durante a abertura do Mundial, no dia 12
de junho, quando torcedores xingaram a presidente no
Itaquerão, em São Paulo, 76% afirmaram que as pessoas agiram mal. Para 17%, os torcedores agiram bem.
Quando o assunto abordado na pesquisa foi economia,
30% acreditam que a economia do país vai melhorar.
Em julho, 26% estavam otimistas com a própria situação econômica. O percentual agora subiu para 48%.

Videocurrículos

começam
a ganhar força no Brasil

R

IO — Com o avanço da tecnologia e a entrada
precoce, no mercado de trabalho, de jovens
mais afeitos às novas ferramentas de comunicação, surgem novas formas de os profissionais se
apresentarem. Uma delas é o videocurrículo, que
já é comum nos Estados Unidos e Europa e começa agora a ganhar força no Brasil.

Com as redes sociais, as pessoas encontraram espaço e voz no ambiente digital, o que trouxe um ganho
de exposição e comunicação. Mas é preciso saber usar
cada mídia de acordo com a sua função e selecionar os
conteúdos com atenção e critério. E isso vale, e muito,
para o videocurrículo — afirma Camila Laguzzi, coordenadora de projetos da La Gracia, empresa especializada em comunicação corporativa.
Segundo Camila, o currículo em vídeo traz praticidade e ganho de tempo nos processos seletivos, pois
ajuda a levar para a etapa presencial somente aqueles candidatos que realmente demonstraram traços de
comportamento e competências que se encaixam na
necessidade da empresa:
O vídeo ajuda o recrutador a entender melhor comportamentos que estão representados no currículo tradicional em forma de adjetivos e experiências profissionais. Além disso, é possível identificar habilidades
de comunicação, criatividade, trejeitos e raciocínio
lógico. Essa é a verdadeira função do videocurriculo.
Não se trata de uma leitura ou reprodução do currículo

convencional. Um não substitui o outro, pois cada um
tem uma função.
A diferença entre eles, segundo Camila, é a mesma
que vemos entre documentos e apresentações. Os
documentos, assim como o currículo tradicional, são
mais detalhados e seguem uma linha mais descritiva.
Já a apresentação traz somente aquele conteúdo que
é mais relevante de uma forma criativa e impactante,
fazendo uso de recursos visuais.
O vídeo é um complemento ao currículo escrito, que
fica mais interessante quando você conta um caso real,
uma experiência ou habilidade com aquele toque pessoal que não pode ser percebido em um e-mail ou papel. O vídeo deve transmitir a ideia de quem você é,
como se comporta e como você pode atender à necessidade da empresa. Dessa forma, você mostra criatividade e traz conteúdo realmente relevante.
Assim como o currículo convencional, o vídeo segue
algumas regras e é preciso que o profissional se preocupe com questões mais técnicas para não perder credibilidade, ressalta Camila: cenário, roupas e vocabulário devem ajudar a reforçar o alinhamento entre você
e a empresa. Qualidade da imagem e do som também
são pontos a serem tratados com carinho.
Vale lembrar, diz a especialista, que o currículo em
vídeo substitui uma apresentação presencial formal e,
para não causar má impressão, o candidato deve ter os
mesmos cuidados que tomaria se estivesse cara a cara
com o entrevistador. Se não quiser fazer feio diante do
recrutador, confira as dicas para produzir um videocurriculo eficiente:
— Procure ficar à vontade diante da câmera. O ideal
é gravar alguns testes antes do vídeo final para se acostumar com o equipamento;
— Seja você mesmo, se mostrando condizente com
sua personalidade e o perfil da empresa;
— Grave um vídeo contando alguma experiência
pessoal ou profissional, algo que crie a expectativa de
que irá trazer um benefício real à empresa. Mostre que
você é a solução para os problemas da empresa.

Morre Ivan Junqueira, membro da
Academia Brasileira de Letras,
aos 79 anos

RIO - Morreu nesta quinta-feira, aos 79 anos, Ivan
Junqueira. Sexto ocupante da cadeira de número
37 da Academia Brasileira de Letras, o carioca teve
insuficiência renal. Segundo antecipou o colunista
Ancelmo Gois, ele estava internado no hospital Pró-Cardíaco havia mais de um mês.

O corpo do acadêmico está sendo velado no Salão
dos Poetas Românticos, no Petit Trianon da Academia Brasileira de Letras, de onde sairá às 15h para
ser sepultado no mausoléu da ABL, no Cemitério
São João Batista, em Botafogo.
Poeta, ensaísta, tradutor e crítico literário, vencedor de importantes prêmios como o Jabuti de poesia
por “A sagração dos ossos” (1994) e “O outro lado”
(2007), Junqueira completaria 80 anos em novembro. Para marcar a data, que concide com seus 50
anos de carreira literária, sua editora, a Rocco, estava planejando o lançamento de dois livros inéditos
do autor: “Essa música”, de poemas, para este mês,
e “Reflexos do sol posto”, coletânea de ensaios, previsto para outubro, mas que deve ser adiantado para
agosto.
Em “Reflexos do sol posto”, Junqueira reflete sobre
o cenário das letras brasileiras em críticas e análises
feitas ao longo dos últimos anos e dedica um espaço especial à poesia. Quase premonitório, logo nas
primeiras páginas ele avisa o leitor que esta deveria ser sua última reunião de ensaios. Já em “Essa
música”, seu amigo e crítico Alfredo Bosi afirma na
quarta-capa que, com a obra, ele “alcança o zênite
de sua trajetória poética”. Também sobre o livro, o
poeta Marco Lucchesi afirma: “’Essa música’, essencialmente atonal, perfeitamente esquiva, contínua e
sincopada é uma pauta de raro encantamento” no
texto de abertura da orelha.

Governo libera verba para
vítimas da forte chuva no Paraná

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do
Ministério da Integração Nacional, liberou R$ 3,5 milhões e 11.106 kits de assistência humanitária para as
vítimas da forte chuva que atingiu o Paraná. A portaria
foi publicada na edição desta segunda-feira do Diário
Oficial da União. Este é o quarto repasse de recursos
este mês para o Estado. No dia 16 de junho, o governo destinou mais de R$ 2,1 milhões para a execução
de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Nos dias 10 e 11 de
junho, o ministério havia liberado mais de R$ 346 mil.
O Ministério autoriza ainda o repasse de mais de 11
mil kits de assistência humanitária ao Estado. Os kits
são materiais destinados à população diretamente
afetada por desastres. A distribuição emergencial e
gratuita, deles tem como objetivo aliviar o sofrimento
humano e colaborar para o restabelecimento da normalidade na situação adversa. Os Kits podem ser de
água mineral, de alimentos como arroz, feijão, óleo vegetal, macarrão, açúcar, leite em pó, farinha de mandioca, e doce de goiabada, ou de higiene, contando
com sabonete, escova dental, pasta dental, toalha de
banho, papel higiênico e absorventes. O kit pode ser
ainda o de dormitório, com colchão, cobertor, lençol,
fronha e travesseiro, ou de limpeza, com saco plástico
para lixo, vassoura, rodo, pá coletora, sabão em barra, pano para limpeza, balde, luva de borracha, sabão
em pó, esponja multiuso e esponja de aço. Na semana passada, o governo federal reconheceu estado de
calamidade pública em Bituruna e União da Vitória, e
a Previdência Social autorizou a antecipação dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
para os moradores desses municípios.A Defesa Civil Estadual estima um prejuízo de cerca de R$ 613
milhões. O Estado tem 161 municípios atingidos pela
chuva, dos quais 152 estão em situação de emergência. Quase 23 mil residências foram danificadas.
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Câmbio do dólar canadiano

8 de juLho de 2014

1 Euro = CAD 1.459500
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

restaurantes

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

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

www.solmar-montreal.com

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

TRAGA O SEU VINHO

CENTROs

bancos e
serviços
financeiros

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

canalizador

Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6
T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
T.:514.982.0688

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

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

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

MERCEARIAS

Mercearia
Portuguesa

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373
monumentos

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

ANÍBAL AFONSO
C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca

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

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

Filarmónicas

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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

5938, St-Hubert (Rosemont)
Montreal, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.418.0627
traduções

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054

restaurantes

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.

Servindo a comunidade
há 10 anos
Tel.: 514.943.7907
transportes

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho
514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile
514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Casamentos civis
514.393.2113
Cidadania Canadiana
1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria
514.842.1231
Multi-Ecoute
514.737.3604
Normas do trabalho
514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
1.800.277.9915
Protecção ao consumidor
1.800.387.1194
Protecção da juventude
514.896.3100
Regie ass. automobile
514.873.7620
Revenu CanadÁ
1.800.959.7383
Revenu QuEbeQUE
514.864.6299

renovações

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
fotografo

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

Gilberto

Renovações
gerais
T.: 514.668.6281
restaurantes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA.
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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

Está a ganhar
o que merece?
Trabalha a partir
de casa. Part-time:
500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível
com outras atividades ou emprego.

514-961-0770

EMPREGOS
Paradis du Poulet
Precisa-se de uma pessoa
para trabalhar na caixa para
um restaurante português.
Apresentar-se no
3224 Boul. Rosemont ou
telefonar: 514-507-7686
Precisa-se de empregado
para assemblar e instalar
rampas em alumínio ou
metal com experiência.
Apresentar-se no
8910 Pascal Gagnon
em St-Leonard ou
contatar Enza: 514-327-2200
ou email
info@mondialaluminium.com

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

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
Varina Aluminium, uma empresa do Québec está à procura dum soldador para
fazer o trabalho seguinte: Ajuntar peças
de alumínio, executar soldaduras ao MIG
ARC sobre várias peças, ler e interpretar
as instruções de soldaduras, usar aparelhos meios automáticos a gaz (ARGON)
para soldar peças, armar e ajustar peças
de alumínio, verificar a qualidade dos
produtos e efetuar qualquer outro trabalho que seja necessário. Se você é uma
pessoa com motivação e paixão pelo seu
trabalho, com experiencia de 2 a 3 anos,
salario $16.00 a $17.00 a hora, 40 horas
por semana.

†

Faleceu em Montreal, no dia 2
de Julho 2014, o senhor José de
Melo Freitas, natural da Ribeira
Seca, cidade da Ribeira Grande,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor, sua esposa senhora Odete Pacheco, seus filhos
Nilton (Linda Felix), Elvis (Melanie Cordeiro), Kenny (Stephanie
Cunha) e Andy (Anne-Marie Gelinas), seus netos Patrick, Anthony, Andrea, Jacob, Noha, Caleb, Emilio, Evans. Seus irmãos/
ãs Maria José, António, Gabriela,
Cremilde, Rosarinha e Sãozinha. Cunhados/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, St-Martin E., Laval
514-277-7778
Eduíno Martins
Missa do corpo presente foi realizada sábado, dia 5 de
julho de 2014 às 10 horas na Igreja de Nossa Senhora
de Fátima em Laval. Foi sepultado em cripta no Masoleu St-Martin em Laval.
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. Bem-Hajam.

Mandar o seu CV
por fax: 514-362-8882
ou por E-mail:
varina@bellnet.ca

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

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

Pastelaria

José de Melo Freitas

a venda

Aberta há mais de 30 anos

Motivo reforma do
proprietário (Bom preço)
Deixar mensagem

514-355-8720

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

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

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

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

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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anedotas
O Chimpanzé
Um alentejano foi visitar a China. Uma vez lá chegado, o
homem visitou o Poço dos Nomes.
Dizia a lenda que quem estivesse prestes a ser pai deveria atirar uma pedra para o poço, e o barulho que a
pedra fizesse seria então o nome do filho. O alentejano
aproxima-se do poço e vê um Chinês a atirar uma pedra,
que faz: Chin-Chan-Yen.
O alentejano acha piada aquilo e vê outro Chinês a fazer
o mesmo: Tin-To-Yan.
O alentejano não resiste e, como também ele estava
prestes a ser pai, atira também uma pedra.
Conforme cai no poço, a pedra faz: Chim-Pan-Zé.
Vendem-se Cabeças de Burro
Um camponês passa por uma loja que tinha as estantes
quase vazias, e perguntou com ironia ao caixeiro o que
é que se vendia ali. O caixeiro, querendo também troçar
dele, disse-lhe em tom aborrecido:
— Aqui vendem-se cabeças de burro.
— Grande negócio tem feito esta casa. pelo que vejo,
pois não resta senão a tua — respondeu o camponês
às gargalhadas.

SUDOKU
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palavras cruzadas

1
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6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Semblante. Desligado do corpo ou
da coleção de que fazia parte. 2. Navega ao largo. Que
tem as mesmas características. 3. Espécie de tecido de
linho e algodão. Pilhagem. 4. Campo de trigo. Exprime a
ideia de dois, duas vezes (pref.). 5. Varonil. Além disso.
6. Rosto. Agastamento. 7. Designa várias relações tais
como causa, modo, tempo, meio, etc. (prep.). Parte do
círculo compreendida entre dois raios e o arco respetivo (Mat.). 8. Mover-se de um sítio para outro. Brejeiro.
9. Erro, culpa. Destituir. 10. Líquido branco, segregado
pelas glândulas mamárias das fêmeas dos mamíferos.
Desejo veemente. 11. Ribeiro. Cheiro agradável.
Verticais: 1. Acontecimento. Bebedeira (gír.). 2. Inclinação da alma e do coração. Andar com velocidade.
3. Aliciar, seduzir (fig.). Gracejar. 4. Erguer a prumo.
Juramento. 5. Desejaras. Monarca. 6. Medida itinerária
chinesa. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras
relações (prep.). 7. Regressar. Grade de canas ou de ripas, para sustentar parreiras ou outras plantas trepadeiras. 8. Igualar (pop.). Que ou aquele que tem cor trigueira. 9. Claridade produzida por qualquer fonte luminosa.
Lâmina de latão que imita o ouro. 10. Argila misturada
com areia e pedras. Disparatado. 11. Árvore leguminosa
cesalpinácea. Tratamento dado às freiras.
solução da semana passada
Horizontais: 1. Assar, Tropa. 2. Teor, Boi, As. 3. Embarrar, Li. 4. Néon, Cal. 5. Voz,
Atleta. 6. Rever, Eivar. 7. Inalar, Sal. 8. Ser, Nono. 9. Ar, Octandro. 10. Da, Voo, Joia.
11. Arpar, Sarar. Verticais: 1. Ateu, Risada. 2. Sem, Venerar. 3. Sob, Ovar. 4. Aranzel, Ova. 5. Ré, Rancor. 6. Broa, Roto. 7. Toante, Na. 8. Rir, Lisonja. 9. Ceva, Dor. 10.
Palatal, Ria. 11. Asilar, Coar.

Muppets 2: Procurados
D

e

Amados

epois do filme de 2011 revitalizar a franquia
e introduzir os amados personagens a novos
públicos, era mais do que esperado uma sequência. Por isso, chega aos cinemas Muppets 2: Procurados e Amados, divertida continuação que,
embora não seja tão boa e inovadora quanto o
original, resgata o espírito de filmes clássicos dos
Muppets e diverte tanto crianças quanto adultos.
O filme começa imediatamente após os eventos narrados no primeiro filme e os bonecos decidem sair
em turnê pelo mundo. A música de abertura “Estamos fazendo uma sequência” tira sarro da própria
produção e deixa claro: “Todo mundo sabe que a
sequência nunca é tão boa”. Depois disso, a história
que parecia apenas exaltar o sucesso dos Muppets se
torna um longa sobre crime, investigação e conspirações e mostra que é muito mais do que parecia.
Na trama, os Muppets encontram um novo gerente
chamado Dominic Badguy (Ricky Gervais), que tem
grandes planos para os bonecos. Planos que incluem
secretamente substituir Kermit, o Sapo (o antigo
Caco, o Sapo) pelo criminoso Constantine, sósia do
anfíbio. Ele consegue trocar de lugar com o protagonista, que é enviado a uma prisão russa. Constantine
torna-se então líder dos Muppets e, conforme a trupe
viaja de cidade em cidade, torna-se suspeita dos crimes cometidos por Dominic e o falso Kermit, que
escondem um plano ainda mais sinistro.
Seria um erro Muppets 2: Procurados e Amados tentar repetir a fórmula do filme de 2011 e é bom que
isso não aconteça. Agora que a gangue está de volta,
a aventura lembra muito mais os clássicos da turma.
Embora não seja tão bom quanto o anterior, consegue ser genuinamente comovente e engraçado. O
time formado por Nicholas Stoller e o diretor James
Bobin traz tom nostálgico à trama, afinal, eles sabem
que esses personagens significam muito para muita

gente. O melhor é que são capazes de levar novidades
à franquia sem descaracterizá-la.
Procurados e Amados nos lembra por que os Muppets são tão legais: senso de humor inteligente e
apropriado para crianças e adultos, que entenderão as
piadas de maneiras diferentes, mas darão risadas da
mesma forma. As músicas são cativantes e Kermit e
sua turma novamente mostram porque são personagens que estão na ativa há tanto tempo.

Quatuor Ébène, “Brazil”

“Idealist” de Cristina Branco

U

m novo CD está a venda em Montreal. Para
as pessoas que gostam da música brasileira
com um tom francês, um
vento fresco romântico
da América do Sul está
à sua porta em qualquer
HMV através desta linda
cidade de Montreal. Este
quarteto dá um tom muito agradável para todos
os gostos.

A

lista ideal de Cristina Branco “Idealist” resume 17 anos de carreira, muitas centenas de
concertos em salas através do mundo e 13 discos
editados. Já está disponível em Portugal mas dentro de pouco tempo estará em
Montreal. Para os amadores
de Fado é uma verdadeira
jóia para a vossa coleção. “A
box” com três discos e tem 58
temas divididos tematicamente por Fado, Poemas e Ideal.

Sopa

de bacalhau
com tomate e coentros
ingredientes:
200 g bacalhau cozido (sem espinhas);
2 dente(s) de alho; 4 c. sopa azeite; 1
c. sopa coentro(s) picado(s); 1 pacote de sopa
de tomate; q.b. fatia(s) pão saloio
preparação:

1. Depois de cozer e limpar o bacalhau,
desfaça-o em lascas e deite-o para uma tigela, juntando de seguida oa alhos picados, o azeite
e os coentros. Misture tudo muito bem e guarde no
frigorífico.
2. Prepare a sopa de tomate conforme indicações da
embalagem.
3. Divida a mistura de bacalhau por 4 pratos e junte-lhe a sopa de tomate bem quente. Sirva com fatias
de pão saloio.

Rafael Bordalo Pinheiro
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Coordenado por José Pereira

N

asceu em Lisboa, na rua da Fé, a 21 de Março
de 1846 e cedo manifestou os seus dotes artísticos para a caricatura. Contrariando a vontade do pai, Manuel Maria Bordalo Pinheiro, que o
iniciara no desenho e que considerava a caricatura uma arte menor, trocou os pincéis pelo lápis e
assim atingiu a fama internacional como caricaturista excelso e também genial ceramista e decorador.
Para apaziguar a indignação paterna, matriculou-se na Academia de Belas Artes, tendo apresentado
nas exposições trabalhos muito bem recebidos pela
crítica. Enamorado por Portugal rejeitou sempre propostas vantajosas de grandes jornais estrangeiros que
o disputavam para as suas redacções. Colaborou, no
entanto, com várias publicações espanholas, francesas e inglesas sendo de destacar a Ilustrated London
News, a cujas páginas só tinham acesso artistas de
fama mundial.
Com a criação da “Lanterna Mágica” quebrou a monotonia portuguesa, ligando-se a Guerra Junqueiro,
Guilherme de Azevedo e Lino de Andrade.
Em 1870 publica o “Calcanhar de Aquiles”, álbum
de caricaturas gravadas a água-forte, em que figuravam os homens mais notáveis do seu tempo como
Alexandre Herculano, Júlio Cesar Machado, Bulhão
Pato, Manuel Pinheiro Chagas, Teixeira de Vascon-

celos, Ramalho Ortigão, Manuel de Arriaga e outros.
Sempre empreendedor cria em 1871 “O Binóculo”,
primeiro jornal que se vendeu dentro dos teatros.
Publica de seguida o Mapa de Portugal, que vendeu
mais de 4000 exemplares no espaco de um mês.
Considerando o Brasil um prolongamento do País,
aceita a direcção do jornal “O Mosquito” no Rio de
Janeiro, onde a par da mordacidade das suas críticas
deixa transparecer a saudade da sua terra. Regressa a

Lisboa em 1879 e funda a folha humorística “António
Maria”, seguindo-se “Álbum de Glórias” e “Pontos
nos ii”. “Antonio Maria “teve um êxito retumbante.
O título teve por origem o nome do estadista António
Maria Fontes Pereira de Melo, que foi a maior vítima

Cantinho da poesia

CANTO A PORTUGAL
Eu canto Portugal onde a alvorada
Rompe primeiro os céus no oriente
Onde chega mais cedo a madrugada
E ilumina as manhãs da minha Gente.

Eu canto Portugal aonde as flores
Exalam mais perfume e são mais belas
Pátria de mil heróis descobridores
Que cruzaram os mares nas caravelas.
Eu canto Portugal que ao mundo deu
Novos mundos com sua majestade
Eu canto Portugal onde nasceu
O fado e essa palavra saudade.
Eu canto Portugal e a beleza
Das terras que em livro consolido
Que adornam nossa Pátria Portuguesa
Onde tanto me orgulho ter nascido!...
Euclides Cavaco

picadela da semana

do seu humor.
Em Janeiro de 1885 decide acabar com o “António
Maria” e abandonar o jornalismo. Dedica-se então
a cerâmica, dando todo o seu esforço à Fábrica de
Faianças das Caldas da Rainha. Até Rafael Bordalo
Pinheiro “pegar” na fábrica, a loiça das Caldas não
passava de uma indústria traditional, que vegetava
ao acaso. Rafael foi uma lufada de ar fresco, cheia
de imaginação e criatividade. Logo surgiram obras
como a famosa Jarra Beethoven. Caricaturista também no barro, deu forma a essas notáveis figuras
como o sacristão, o padre, o polícia, a ama de leite, a
alcoviteira e o genial Zé Povinho.
Dirigiu a construção do pavilhão português na Exposição de Paris de 1889 e as faianças das Caldas
causaram tal sensação que os grandes mestres franceses pretendiam conhecê-lo e felicitá-lo.
O nome de Rafael Bordalo Pinheiro ficará para
sempre ligado as Caldas da Rainha, onde existe
um museu com o seu nome. Morreu em 1905.

A Beira

ray

de Ville

IMPECÁVEL!!!

Duplex com cave toda acabada e garagem. Casa muito bem estimada, mesmos proprietários desde 27anos! Teto,
janelas e portas novas e muito mais!
Belo, grande quintal. Rés-de-chão disponível ao comprador, segundo andar
alugado por $815/mês muito interesante! Bem situada ao SUL da autoestrada
Metropolitana, numa rua bem sossegada.

$479,000
Plateau

Magnifico condo com 2 qtos fechados
muito bem situado na Henri-Julien à esquina da Mont Royal. Const. ’99. Lareira.
Chão de madeira. Ar-cond. 1 grande balcão e terraço privado com vista na Montanha! Venha ver! $369,000 negociável.

Magnifico apartamento renovado a alugar na rua Coloniale. 4 ½
com um quarto fechado (poss. de
separar un 2do quarto). Cozinha e
casa de banho renovadas. Inclui
os electro-domesticos , aquecimento , electricidade e ar-condicionado. Tem um pequeno quintal
ao uso exclusivo.
$1350/mês
Disponivel rapidamente!

Carlos do Carmo recebe um Grammy
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O

galardão, que será entregue no próximo dia 19
de novembro no MGM Grand Garden Arena
em Las Vegas, EUA, distingue as carreiras que
constituíram contribuições criativas de excecional
importância artística.
“O ‘Board of Trustees’ da Latin Academy of Recording Arts and Sciences [LARAS] decidiu, por unanimidade, atribuir ao fadista Carlos do Carmo o “’Lifetime Achievement Award’, galardão que distingue
a obra das grandes referências do panorama musical
internacional”, salienta a produtora do fadista em comunicado.
Carlos do Carmo, de 74 anos, tem sido distinguido ao
longo da carreira com vários galardões, entre eles, o
Prémio Goya da Academia de Artes Cinematográficas
de Espanha, pela interpretação de “Fado da Saudade”.
Agora a academia norte-americana considera-o “um

lidades de grande intérprete e comunicador, as de um
homem interessado na evolução da música da sua terra, acreditando na evolução do homem na sua globalidade. Os seus mais de um milhão de discos vendidos
são prova inequívoca disso mesmo.
Os seus recitais para a televisão fazem parte do arquivo histórico do Fado, reconhecidos que são pela
sua elevada qualidade e pelo sentimento inovador
que cada um deles transmite. “Por Morrer uma Andorinha”, “Duas Lágrimas de Orvalho”, “Bairro Alto”,
“Gaivota”, “Canoas do Tejo”, “Os Putos”, “Lisboa
Menina e Moça”, “Estrela da Tarde” são alguns dos
grandes sucessos populares da sua carreira.
Cantou nos cinco continentes e as suas passagens
no “Olympia” em Paris, nas óperas de Frankfurt e de
Wiesbaden, no Canecão de Rio de Janeiro, no “Savoy” de Helsínquia, no Auditório Nacional de Madrid,

dos maiores fadistas do seu tempo”, referindo que é
filho da “lendária fadista Lucília do Carmo, que teve
um papel importante na sua carreira, que se prolonga
há mais de 50 anos”.
A academia aponta Carlos do Carmo como uma das
“mais emblemáticas vozes da música portuguesa” e a
LARAS refere que o fado tem sido o “cerne da sua
música, mas a sua forma distintiva de interpretar, o
seu timbre, e a sua afinidade com a canção francesa e
a bossa nova brasileira” permitemlhe “criar um estilo
inconfundível”.
Biografia do artista
Carlos do Carmo nasceu em Lisboa. Filho de Lucília
do Carmo (uma das maiores fadistas do século XX) e
de Alfredo de Almeida, livreiro e posteriormente empresário na indústria hoteleira. Pode dizer-se que Carlos do Carmo foi criado no meio de uma atmosfera
artística. A casa de seus pais, na parte velha da cidade,
Bairro Alto, era um lugar de reuniões de intelectuais e
de artistas, algumas das figuras proeminentes da Lisboa de então. Carlos do Carmo iniciou em 1963 uma
das carreiras mais sólidas no panorama artístico português, para a qual contribuiu a sua coragem de assumir o Fado no masculino e também o facto de trazer
para o Fado novos elementos: contrabaixo e formação
com orquestra, entre outros e ainda novos talentosos
compositores, bem como a poesia e a prosa de grandes
poetas e escritores contemporâneos portugueses. Por
tudo isto, são inúmeros os prémios e honrarias recebidos até hoje (em anexo, destacam-se os mais relevantes).
Falar de Carlos do Carmo é associar o seu nome ao
que de mais genuíno e popular se canta nas ruas de
Lisboa, quer seja um simples pregão de varina, um esvoaçar de gaivotas do Tejo ou uma festa popular com
sardinha assada. Na sua voz, andam também de mãos
dadas a saudade, os amores não correspondidos, a solidão, a primavera com andorinhas e os “putos” deste
Portugal e ainda a esperança e o futuro.
Carlos do Carmo é acarinhado por um público que o
respeita e estima, apreciando nele, além das suas qua-

no Teatro da Rainha em Haia, no teatro de São Petersburgo, na Place des Arts em Montreal, no Tivoli
de Copenhaga, no Memorial da América Latina em
São Paulo e mais recentemente no Teatro D. Pedro V
em Macau (com transmissão em directo para toda a
China) são momentos muito altos da sua carreira. Os
concertos no Mosteiro dos Jerónimos, na Fundação
Gulbenkian, no Casino Estoril, no Centro Cultural de
Belém, na Casa da Música, na Torre de Belém e no
Coliseu dos Recreios de Lisboa fazem a diferença a
nível nacional, pelo conceito que lhes foi dado, sempre
em prol da evolução do Fado.
Em 2003, aquando dos seus 40 Anos de carreira, Carlos do Carmo apresentou-se no Coliseu dos Recreios
de Lisboa.
Sobre este concerto, Rui Vieira Nery escreveu: É
bom vê-lo e ouvi-lo assim, passados já os sessenta
anos, com esta sabedoria de quem mergulha numa tradição de que é um pilar fundamental, mas se afirma ao
mesmo tempo, a partir dela, como o mais consistentemente experimental dos jovens fadistas portugueses.
De especial importância, foi o reconhecimento da carreira deste grande Homem, não só como fadista, mas
também pela sua importância como homem e cantor
no Fado, na música portuguesa, para Portugal e para
o Mundo, feito pelo Museu do Fado, através de uma
exposição intitulada “Um Homem no Mundo”, que
decorreu de 15 de Outubro de 2003 a 15 de Fevereiro
de 2004.
No final de 2006 a Raymond Weil, prestigiada marca
mundial de relógios distinguiu Carlos do Carmo, com
a edição especial de um relógio de ouro de homenagem ao fadista, cujo o resultado económico elevado
foi atribuído à Casa do Artista.
Em 2007 o jornal “Público” contou com a participação de Carlos do Carmo para a edição das colecções
“Poemas da minha vida “.
Nesse mesmo ano é editado o disco “À Noite”, que
chegou ao grande público exclusivamente através
da distribuição na Revista Visão e no Jornal Público, onde o Fadista cantou poemas de personalidades

como Júlio Pomar, Nuno Júdice, Luís Represas ou
Maria do Rosário Pedreira, sob composições de três
dos grandes nomes lendários do Fado: Alfredo Marceneiro, Joaquim Campos e Armandinho. Rapidamente
os discos se esgotaram nas bancas, o que levou a que
a Universal Music Portugal, a sua editora discográfica,
reeditasse o álbum para as lojas de todo o país.
Com todo o empenho Carlos do Carmo esteve envolvido no filme “Fados”, de Carlos Saura, do qual
foi o consultor. Recebeu um prestigiado galardão do
cinema espanhol, com a atribuição do Prémio Goya de
“Melhor Canção Original” para o tema “Fado da Saudade”. O tema é incluído na reedição de “À Noite”,
bem como “Fado Tropical”.
No ano seguinte comemoram-se os 45 Anos de Carreira do Artista. O primeiro dos concertos de aniversário teve lugar no Casino do Estoril, a 3 de Outubro,
no qual o artista homenageou alguns dos músicos com
quem partilhou os palcos ao longo da sua carreira: António Victorino d’Almeida, o espanhol António Serrano, José Maria Nóbrega, Joel Pina, José Fontes da Rocha e a Orquestra Sinfonietta de Lisboa foram alguns
dos músicos que acompanharam Carlos do Carmo
nesta noite tão especial, com direito a placa comemorativa e tudo.
O segundo grande acto comemorativo dá-se com a
edição do seu primeiro “best of”. “Fado Maestro” chega às lojas em formato CD/DVD, tendo as vendas disparado de imediato. Fados intemporais como “Lisboa
Menina e Moça”, “Os Putos”, “Canoas do Tejo”, “Por
Morrer Uma Andorinha” ou “Um Homem na Cidade”
são registados numa compilação de excelência. A edição especial do CD conta também com o documentário “O Fado de Uma Vida” , realizado por Rui Pinto de
Almeida. A história da vida e da carreira de Carlos do
Carmo contada através do próprio e de testemunhos de
quem fez e faz parte da sua carreira. Neste DVD estão
incluídos ainda 10 temas ao vivo, quatro gravados em
Frankfurt e os restantes gravados em Lisboa.
O terceiro e último grande acto traduz-se numa super
produção no Pavilhão Atlântico, em Lisboa. No dia 29

de Novembro Carlos do Carmo sobe ao palco da maior
sala de espectáculos do país para uma noite que ficará na memória de cerca de 11.000 pessoas. Camané,
Mariza, Carminho, Gil do Carmo, Bernardo Sassetti,
a galega Maria Berasarte e a Orquestra Sinfonietta de
Lisboa, dirigida pelo Maestro Vasco Pearce de Azevedo, foram os convidados especiais do artista para
partilharem um dos pontos mais altos da sua carreira.
Carlos do Carmo integra actualmente a equipa
coordenadora da candidatura do Fado a Património Mundial e é consultor da série televisiva “A
História do Fado”. Tem dado um enorme incentivo aos jovens que o procuram para aprofundar
a investigação dos seus estudos sobre este tema,
estimulando-os a escrever sobre o Fado.
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Sobre O Desprezo…
Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com
Ponto 1: Penso que a maioria dos Portugueses
está farta de notícias sobre Ricardo Salgado e o BES,
quem vai ficar à frente de um Banco que também enriqueceu os seus gestores e proprietários de maneiras
pouco claras, da água benta do Banco de Portugal
sobre a família fundadora ao longo de anos e anos.
Penso, também, que o povo que vê notícias já não
suporta as complicações dentro do Partido Socialista com o António Seguro a agarrar-se ao cargo de
Secretário-Geral e o António Costa a desviar-lhe a
cadeira.
– Larga essa cadeira! E o Seguro a fazer-se desentendido.
– Homem, ainda não compreendeu que o teu tempo
acabou? E o outro: nada, a fazer-se de surdo. – Queres que eu soletre como se fosses muito burro? E o
Seguro: nada.
Pelos Açores, o mesmo. O Bastonário da Ordem dos
médico a elencar os graves erros na área da Saúde do
governo regional e este a defender-se com palavrinhas mansas e meio silenciosas porque pouco verdadeiras. Os hospitais açorianos a apresentarem graves
carências e o vice do governo a afirmar estar tudo
muito bem “arranjadinho”.
A propósito do vice cá do bairro: quem é que manda nesta terra de nove ilhas? Ainda nunca consegui
perceber. Desde que Carlos César saiu que só vemos
vir a público dar explicações o senhor Sérgio Ávila.
O presidente eleito, apesar de muito alto, fisicamente
falando, não consegue sobressair por detrás do senhor Sérgio que se põe em bicos de pés e opina, opina, opina…
Apesar destes e outros factos aqui não relatados ainda há cidadãos, como eu, que ouvem notícias, leem
jornais, estão atentos a governantes e fazedores de
opinião. Com a esperança de melhorias num País
destruído por medidas de contenção exageradas para
uns e benesses para outros? Talvez. O homem é um
ser complexo. Considera sempre que nem tudo está

perdido. Vive o hoje esperando que o amanhã seja
melhor. Ao deixar de acreditar totalmente, o ser deixa
de ter razões para continuar a existir, a caminhar. Cai
e morre por dentro, afasta-se da sociedade – que é o
seu lugar – e tomba como em campo de batalha. Fica
perdido. Exaurido de forças. Não resiste por muito
tempo. Desaparece do espaço vivo. Marginaliza-se.
E nunca pode ser este o destino do homem. Ele é
um ser físico e espiritual. Tem o direito à fé no dia
de hoje e no seu futuro pessoal. São os governantes
eleitos pelo povo – que também deveriam instruir-se espiritualmente – quem tem o dever de criar as
condições para o bem-estar do povo, do trabalhador,
do reformado, do jovem, da criança. Sobre os ombros
de quem está à frente dos destinos de uma nação cai,
naturalmente, a responsabilidade de assegurar um
hoje e um amanhã tranquilos para todos. Insegurança, não. Marginalização, nunca. Não é o que se vê
nos Açores e no País.
Nos gabinetes ministeriais tomam-se, bastas vezes,
decisões a montante dos interesses das pessoas. Não
se respeitam idades, percursos, dignidades. Governantes que não se interessam com o que vai à mesa
do povo são seres inúteis. Governantes que esquecem sistematicamente, ano após ano, que o número
de desempregados aumenta não merecem o ar que
respiram. Governantes que não mantem digno o sistema de saúde das populações enquanto recorrem a
clínicas privadas para si e para os seus familiares,
não merecem o nosso respeito. Há dias vi, num país
da Améria Latina, o presidente na sala de espera de
um hospital público como qualquer cidadão doente.
Aqui morre o pobre e sobrevive o poderoso.
Pontos 2: Vendem-se filhos – mãe da ilha da Madeira parece ter vendido o filho por 50.000 euros. Miséria num local paradisíaco onde João Jardim impera
há muitos e muitos anos.
Por que razão o presidente do governo regional daquela linda Terra nunca se preocupou em desenvolver
a Região no aspecto humano? Desleixo, desinteresse,
egoísmo? Talvez um pouco de todos estes factores.
Nada justifica vender um filho, como é evidente.
Mas não seremos todos cúmplices de tragédias
como esta?

Manual para compreender as europeias
Ricardo Araújo Pereira

S

into-me como o rapaz que conduzia a mota no
poço da morte. Estou prestes a tentar uma habilidade muito perigosa.
Ouço a voz do altifalante, que avisa: “Cuidado,
Panchito! Teu pai morreu ao executar este número!”
Mesmo assim, avanço. O objectivo é explicar ao povo
português o que se passou no domingo passado. Uma
das dificuldades é o facto de, aparentemente, o povo
português não ter a mais pequena curiosidade em saber. A outra dificuldade é que eu próprio não percebi
muito bem o que se passou. Vamos então recapitular:
primeiro, foi a campanha eleitoral. O tema central foi
a questão de saber se é ou não admissível chamar
vírus ao PS. A troca de argumentos foi inconclusiva,
e sentimos todos a falta de debates, para esclarecer o
problema. Mas os socialistas ficaram indignados com
Paulo Rangel, e Paulo Rangel ficou indignado com
aquela indignação. Os socialistas só não se indignaram com a indignação de Paulo Rangel relativamente
à sua primeira indignação porque, infelizmente, entretanto a campanha terminou. Acabou por se registar um empate (1-1), em indignações. Proponho um
sistema de penalties da indignação, sempre que este
tipo de fenómeno volte a verificar-se.
No sábado, o Presidente da República apelou ao

voto de todos os portugueses. No dia seguinte, registou-se a maior abstenção de sempre. Cavaco Silva é
muito mobilizador, mas não conseguiu competir com
um daqueles dias em que não estava bom tempo para
a praia nem havia futebol. Talvez não seja boa ideia
colocar um homem que nunca pôs um cravo na lapela
a apelar ao bom funcionamento do regime nascido da
Revolução dos Cravos.
Depois, saíram os resultados. O PS teve uma vitória
extremamente humilhante. António José Seguro nem
ganhar sabe. Venceu e ficou com o lugar em risco.
Por outro lado, a direita teve a maior derrota de todos
os tempos, o que lhe deu alguma esperança no futuro.
Nenhum dos seus dirigentes foi posto em causa.
Após três anos de uma política de direita que empobreceu o país, o eleitorado decidiu castigar o Bloco
de Esquerda, que passou de terceira para quinta força
política. O PCP aumentou o número de deputados e
vai apresentar uma moção de censura por considerar
que o governo, após ter perdido grande parte da sua
base de apoio, deixou de legitimidade para governar.
Supõe-se que a moção seja dirigida também ao Bloco
de Esquerda que, após ter perdido grande parte da
sua base de apoio, terá deixado de ter legitimidade
para fazer oposição.
Entretanto, Marinho e Pinto foi eleito e os responsáveis do seu partido disseram que, se a comunicação social o tivesse deixado falar, o candidato
teria obtido um resultado ainda melhor. É exactamente o contrário. A ingratidão é muito feia.

Ter consciência plena
Augusto Machado

H

ouve quem tivesse o cuidado de fazer um estudo sobre “Mindfulness” (ou seja, “Treino de
plena consciência” acerca de stresse, dor crónica,
tristeza e perturbações alimentares são situações
em que o mindflness, intervenção psicológica de
inspiração budista, tem sido usado com sucesso.
Conservar a mente “aqui e agora” e identificar o
maior número possível de estímulos exteriores e interiores a si próprio, sem se concentrar em nenhum em
particular: é mindfullness, uma técnica de meditação
que treina a capacidade de focar o momento.
Esta prática exige um grande equilíbrio entre a concentração e a desconcentração: pede-se atenção a
tudo o que os sentidos e o pensamento são capazes
de contemplar e, ao mesmo tempo abstração de cada
componente desta “experiência”.
O objetivo é obter uma observação neutra do que se
passa, sem sentimentos de tristeza ou euforia, conduzindo o praticante a uma nova forma de ver e interpretar os problemas e as emoções.
Pode ser usado em contexto terapêutico, para lidar
melhor com doenças físicas e psicológicas, ou no
dia-a-dia, como forma de promover o autocontrolo
e o bem-estar.
Os estudos revelam que a prática de mindfulness
está associada a alterações neurológicas, nomeadamente em zonas do cérebro relacionadas com a regulação de emoções.
Também foi confirmado que a mediação conduz ao
aumento do fluxo sanguíneo no coração e diminui o
metabolismo, a frequência cardíaca e o ritmo respiratório.
Estas alterações fisiológicas podem justificar as
melhorias sentidas ao nível das emoções negativas,
como tristeza e ansiedade.
O responsável pelo estudo, Osvaldo Santos, psicólogo, explica como se chega à consciência plena: “Ao
contrário da maioria das técnicas de meditação, esta
pretende a descoberta contínua de novos estímulos.
A pessoa deve dirigir a sua atenção para o que a
rodeia e o que sente, ou seja, que se deixe guiar pelo
fluxo do pensamento, sem o interromper.
Para atingir este patamar, é necessário, por vezes,
combinar o mindfulness com técnicas de meditação
mais concentrativa; o praticante, deve fechar os olhos
e imaginar-se num ambiente agradável e sereno.
Utilizando técnicas de relaxamento, através da respiração, contração e descontração dos músculos,
também podem facilitar.
Uma vez relaxado, é de novo chamado ao “aqui e
agora”. É uma técnica de autorregulação da atenção
de domínio difícil.
Depois de bem treinada, pode ser praticada sem a
presença de um terapeuta ou guia”.
O mindfulness, como qualquer outra técnica de
meditação, não é uma panaceia para todos os males,
nem para todas as pessoas.
A maioria dos inquiridos que pratica esta técnica,
fazem-no para melhorar o bem-estar geral e cerca
de metade buscam soluções para aliviar a tristeza,
situações de burnout (esgotamento no trabalho) ou
de stresse pós-traumático, dores nas costas, disfunções alimentares (anorexia, bulimia e obesidade), de
problemas de sono e de abuso de substâncias, como
drogas e álcool e diminuir o nível de angústia. Em
geral, as pessoas mostram-se satisfeitas com os resultados obtidos.
Contudo, para aqueles que pretendem recorrer ao
mindfulness como forma de terapia de um problema
físico ou psicológico deve consultar um profissional
de saúde, como médicos ou psicólogos clínicos com
formação nesta área.
Caso não tenha problemas de saúde, tanto pode
optar por um psicoterapeuta como profissionais
ligados a centros de budismo ou de mindfulness.
Melhor ainda será a referência por uma pessoa da
sua confiança que já tenha experimentado, é uma
forma de escolher.
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F1: Lewis Hamilton Mercedes Vence
L

Hélder Dias

ewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra, a
nona etapa da temporada 2014 da Fórmula 1.
A correr em casa, numa corrida bastante forte e a
qual contou com o primeiro abandono do alemão
Nico Rosberg, companheiro de Hamilton e líder do
campeonato. O segundo lugar ficou com o finlandês
Valtteri Bottas, da Williams, seguido pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull.
Ricciardo chegou a ser pressionado no fim, quando
tinha os pneus desgastados e o inglês Jenson Button,
da McLaren, com pneus bem menos usados aproximou-se com velocidade, mas não teve tempo suficiente para atacar de maneira definitiva nas voltas derradeiras da corrida
O atual campeão Sebastian Vettel, foi quem protagonizou junto com o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, a maior disputa da corrida. Durante a parte final
os dois lutaram impecavelmente pela quinta posição
da corrida. A luta foi tão renhida que por vezes, os dois
se chegaram a tocar de leve perto da definição, mas
sempre Alonso a conseguir defender a sua posição.
A disputa não foi só na pista, mas também no rádio,
quando um pedia punição ao outro por alegadas posições de limites da pista e falta de espaço para ultrapassagem. Mas, depois de tentar várias vezes, Vettel
levou a melhor e completou em quinto com Alonso
em sexto.
Fernando Alonso e Sebastian Vettel travaram, por
ventura, o mais feroz duelo pelo quinto lugar entre os
dois. A cada tentativa seguiam-se as queixas, de parte a parte, via rádio. No final, Vettel, que ficou com
o lugar garantiu que não ficou surpreendido com as
queixas do rival e admitiu ter ficado preocupado com
um possível acidente.
“Algumas vezes ficamos perto demais. Obviamente
ficou um pouco maluco a dada altura quando ambos

começamos a reclamar” , e prosseguindo : “Foi muito apertado. Mas sabemos que quando estamos numa
competição é sempre assim difícil. Quando me disseram que eu tinha de respeitar os limites da pista, sabia
que era ele (Alonso) que se queixava porque é o que
ele costuma fazer. Então decidi fazer o mesmo.”
A completar os dez primeiros ficaram o dinamarquês
Kevin Magnussen, companheiro de Button, o alemão
Nico Hulkenberg, da Force India, o russo Daniil Kvyat
e o Jean-Eric Vergne, ambos da Toro Rosso.
Rosberg, que ainda lidera a tabela de pilotos deste
ano, comandou boa parte da prova, mas sempre sob a

ameaça de Hamilton. Após a primeira rodada de pit-stops, Hamilton chegava ameaçadoramente muito
mais rápido, quando, de repente, Rosberg ficou preso
na sexta velocidade e foi obrigado a abandonar a corrida com problemas na caixa.Lewis Hamilton assumiu
que a vitória no GP da Inglaterra dificilmente poderia
vir em melhor altura. O piloto da Mercedes atravessava uma fase complicada, estava já a 29 pontos de Nico
Rosberg no Mundial e, assim, conseguiu encurtar bastante a diferença.
Aliás, com o abandono de Rosberg, a diferença entre
os dois é apenas de quatro pontos.
“Rosberg conseguiu uma boa vantagem no início.
Tentei poupar os pneus. Mas depois de estarem mais
gastos, comecei a ir atrás dele. Depois, com o composto duro, estava a ganhar 1s por volta. Nem acreditava
que estava com aquela velocidade”, afirmou, no final
da corrida.
Hamilton precisou que “ninguém quer ver um companheiro com problemas” e que a sua preferência seria

em

Casa

sempre “uma dobradinha”. “Mas é verdade que precisava mesmo deste resultado e por isso estou muito
feliz ”
“Este fim de semana mostrou que nunca devemos desistir”, afirmou, numa referência óbvia à classificação
quando perdeu a pole-position sem tentar uma última
volta. “Não desisti. Apenas achei que não iria conseguir completar a volta. Fiquei chocado quando percebi
que o ultimo setor estava tão rápido”, concluiu.
A prova foi marcada por um fortíssimo acidente logo
na primeira volta, quando o finlandês Kimi Raikkonen, companheiro de Alonso, escapou da pista, bateu
no guard-rail de um lado, atravessou a pista e bateu na
proteção do outro lado da pista. Enquanto atravessava a pista, o brasileiro Felipe Massa, companheiro de
Bottas, que teve problemas de embreagem na largada,
vinha na pista e acertou de lado o carro de Raikkonen.
Ambos foram obrigados a abandonar a corrida – Raikkonen deixou seu monologar a coxear , e com bastantes dores, já Massa até tentou retornar, mas os danos
eram irreparáveis em pouco tempo.
O acidente de Raikkonen ocasionou a entrada do carro de segurança e instantes depois a direção de prova
decidiu dar a bandeira vermelha. A prova ficou paralisada cerca de 50 minutos até uma nova largada.
Próximo encontro a 20 de julho no GP da Alemanha.

Fase Final

do Mundial 2014
OITAVOS de-Final

Estádio Mineirão
Belo Horizonte

Estádio do Maracanã
Rio de Janeiro

Estádio Castelão
Fortaleza

49: BRAsIL - CHILE

50: Colômbia - Uruguai

51: HOLANDA - MÉXICO

2-1

Arena Pernambuco
Recife
52: Costa Rica - Grécia

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

1-0

1-1

Costa Rica ganha nos pênaltis (5 - 3)

2-1

Quartas-de-Final
Estádio do Maracanã
Rio de Janeiro

Estádio Castelão
Fortaleza

Estádio Nacional
Brasília

Arena Fonte Nova
Salvador

57: França - Alemanha

58: BRAsIL - Colômbia

59: Argentina - Bélgica

60: HOLANDA - Costa Rica

0-1

04 DE JULHO - 12:00

2-1

04 DE JULHO - 16:00

MEIAS-de-FinaIS
Estádio Mineirão
Belo Horizonte

Arena de São Paulo
São Paulo

61: Alemanha - BRAsIL

62: Argentina - HOLANDA

08 DE JULHO - 16:00 09 DE JULHO - 16:00

1-0

05 DE JULHO - 12:00

0-0

holanda ganha nos pênaltis (4 - 3)

05 DE JULHO - 16:00

terceirO LUGAR

FINAL

Estádio Nacional
Brasília

Estádio do Maracanã
Rio de Janeiro

63: [L61] - [L62]

64: [v61] - [v62]

Major League Soccer (USA)
12 DE JULHO - 16:00
13 DE JULHO - 15:00

2014/15 Benfica
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Sporting SportingJuventude
entre ‘grandes’ Leonina não aceita

frente a

será o primeiro duelo

R

ealizou-se esta tarde o sorteio dos campeonatos profissinais para a temporada desportiva de
2014/15, sendo que o primeiro embate entre ‘grandes’ do futebol português acontecerá à 3ª jornada,
opondo Benfica e Sporting, no estádio da Luz, a 31
de agosto. Os encarnados iniciam a defesa do título

de campeão frente ao Paços de Ferreira. O sorteio
do calendário das competições profissionais de futebol ditou que o Benfica iniciará a defesa do título

de campeão, em casa, frente ao Paços de Ferreira.
Em termos de embates entre grandes, destaque para
o Benfica-Sporting, à 3ª jornada, seguido depois dos
jogos entre Sporting e FC Porto, e Porto e Benfica,
respetivamente à 6ª jornada (28 de setembro) e 13ª
jornada (14 de dezembro). O FC Porto inicia o campeonato, em casa, com o Marítimo, e o Sporting, em
Coimbra, frente à Académica. De referir que, este
ano marca também o regresso do Boavista à primeira liga, passando a competição a contar com 18 clubes e, consequentemente, 34 jornadas. Noutro ponto destaque para a entrega dos prémios referentes à
temporada passada. Fique a conhecer os principais
galardoados:
Melhor treinador – Jorge Jesus
Melhor jogador – Enzo Pérez
Melhor marcador – Jackson Martínez
Melhor guarda-redes – Oblack
Prémio revelação – William Carvalho
Prémio Fair-Play – Estoril Praia

João Loureiro “Boavista

merece viver esta nova etapa”

P

residente do Boavista assume que o objetivo para
2014/15 é a “consolidação” na I Liga e garante
que o plantel às ordens de Petit dá garantias. O presidente do Boavista, João Loureiro, não escondeu a
emoção quando deixou uma mensagem de agradecimento aos adeptos do clube pelo apoio recebido à
instituição nos últimos seis anos de afastamento dos
campeonatos profissionais de futebol.
“Esta é uma data muito importante para nós e
quando começarmos a jogar será ainda mais. Estou
emocionado, foram seis anos de muito sofrimento.
O Boavista merece viver esta nova etapa”, disse o
dirigente, no final do sorteio das competições profissionais de futebol.
Sobre os objetivos que o emblema “axadrezado” vai
perseguir esta época, João Loureiro preferiu não elevar a fasquia, falando em “tempo de consolidação”.
“O nosso objetivo é consolidar o estatuto de I Liga.
Estivemos seis anos de fora, e outros clubes foram
ganhando essa vantagem. Vamos, nesta primeira época, atingir esse estatuto, que historicamente é nosso,
e, mais tarde, buscar outros patamares”, explicou.
Sobre o sorteio, o dirigente reconheceu um arranque
complicado para o seu clube, mas garantiu um Boa-

vista ambicioso.
“Temos cinco jogos muito difíceis a começar, mas
temos de jogar com todos. Estamos a fazer uma equipa dentro das nossas possibilidades, e vamos tentar

disputar os jogos lutando pelos três pontos”, garantiu
João Loureiro.
O presidente do clube portuense mostrou-se confiante com o plantel que está a construir, juntamente
com o técnico da equipa, Petit. “Temos um orçamento com algumas limitações, e temos trabalhado muito
dentro do que nos é possível Teremos dois jogadores
para cada posição, mais alguns polivalentes, confio
no técnico e no plantel, e estou confiante que vamos
a fazer uma boa época”, partilhou.

Augusto Inácio “Saídas? Não

D

iretor-desportivo do Sporting diz que o clube vai
manter a sua programação e terá os seus trunfos para jogar caso seja necessário.
Augusto Inácio mostrou-se otimista depois do sorteio da I Liga, no
qual representou o Sporting, quanto ao objetivo de a sua equipa fazer
uma boa temporada. “O resultado
do sorteio deve ser encarado com
naturalidade, pois jogamos contra

estamos preocupados”

todos e há que pensar no que teremos que fazer dentro do campo. Não estamos preocupados com as saídas e há coisas que não controlamos,
como as cláusulas de rescisão. Aconteça o que acontecer, o Sporting não
está nada preocupado e vai continuar
com a sua programação já agendada.
Caso saia alguém, temos trunfos
na manga para apresentar no momento certo”.

suspensão de sócios

C

laque mostrou “indignação” pelo castigo, que
considera pouco democrático, e vai mesmo tentar
recorrer, disponibilizando um advogado aos sócios punidos. A Juventude Leonina revelou-se profundamente contrária à decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar
do Sporting em suspender quatro associados do clube
e da referida claque por arremesso de objetos e agressões verbais a membros dos órgãos sociais do emblema de Alvalade. Tudo aconteceu numa conferência de
imprensa realizada no Auditório Artur Agostinho, a 31
de janeiro de 2013, mas a mais antiga claque do país
não entende a decisão e menos ainda a forma como foi
tomada, tal como ontem deixou patente, em comunicado publicado no seu perfil oficial de Facebook. “A
Juventude Leonina vem por este meio mostrar a sua
indignação face à resolução tornada pública em forma de comunicado pelo Sporting Clube de Portugal.
Estranhamos, não compreendemos e não aceitamos
que o Conselho Fiscal e Disciplinar acuse inequivocamente quatro sócios do clube e da Juventude Leonina, sem que se cumpram os requisitos mínimos antes
de um julgamento em praça pública, esta decisão não
se coaduna com uma instituição centenária com estatuto de utilidade pública e que se diz democrática”,
referiu a claque que deixou uma série de questões no
ar, entendendo que os dirigentes verdes e brancos se
sobrepuseram às autoridades. “Como é possível identificar e acusar quatro sócios sem qualquer audiência?
É esta a forma de estar destes dirigentes que apregoam
e adoptam um slogan ‘O Sporting é nosso!’? É este o
tipo de democracia que se vive actualmente no nosso
Sporting? Ficámos a saber que os órgãos sociais do
clube estão acima do direito e da lei da nação, pois enquanto o Departamento de Investigação e Acção Penal
de Lisboa arquivou o processo por falta de provas e
ausências de indícios criminais, estes dirigentes viram
mais além e puniram como nunca, não perdendo tempo a anunciar e a festejar como se fosse um qualquer
campeonato desportivo.” Por fim, a Juventude Leonina prometeu apoio legal: “Decidimos contratar um
advogado que possa fundamentar a sua defesa destes
sócios ao abrigo do que está expresso nos estatutos do
Sporting Clube de Portugal, e recorrer a esse hilariante
despacho.”
Estados Unidos (MLS)
Grupo Este
P Equipa
1-DC United
2-Sporting KC
3-NE Revolution
4-Toronto FC
5-NY Red Bulls
6-Columbus Crew
7-Houston Dynamo
8-Philadelphia U.
9-Chicago Fire
10-Impact Montréal

J
17
17
16
14
17
17
18
18
16
16

V
8
7
7
6
4
4
5
4
2
3

E
4
5
2
3
8
8
3
6
10
5

D GM GS
5
24 18
5
23 15
7
23 23
5
19 18
5
26 26
5
19 19
10 18 34
8
26 30
4
24 27
8
16 27

P
28
26
23
21
20
20
18
18
16
14

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

J
17
17
17
19
16
14
18
17
15

V
11
7
7
7
6
5
4
5
4

E
2
7
5
5
7
6
9
5
4

D
4
3
5
7
3
3
5
7
7

P
35
28
26
26
25
21
21
20
16

GM GS
33 24
27 23
24 19
30 29
26 22
19 13
30 30
17 26
15 16

Bell Fibe: 880 | Videotron: 255

Quinta-feira 10
- Entrevista
-

de julho

com Emmanuelle Afonso
condecorada pelo governo francês
Vamos Renovar a Casa à Portuguesa

Sábado 12
- São João

no

de julho
Clube Oriental
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FINALMENTE PAZ E TRANQUILIDADE EM NOSSA CASA. Minha esposa e eu fomos sempre muito unidos ,mas depois de 38 anos de casados
por nada começámos a ter discussões muito
fortes, por coisas sem importância nenhuma.
Rezava sempre a nossa SRA de FÁTIMA a trazer
paz para o nosso lar e um dia decidi adquirir a
MEDALHA MILAGROSA e pouco tempo depois
de a trazer com muita fé e devoção, o ambiente
em nossa casa começou a sentir-se mais puro.
Meu esposo não era tão queixoso como antes e eu peleon como antes
e eu não tão ciumenta, graças ao poder de esta bendita MEDALHA SR.
e SRA LOWING JACK

CHAMO-ME EDUARDO FERREIRA E A MINHA
VIDA MUDOU, graças á ajuda do ARCANJO SÃO
MIGUEL através da poderosa MEDALHA MILAGROSA porque transmite um tipo de poder espiritual. É que de um momento para outro tudo
começou a ir mal economicamente o comércio
estava a ir abaixo e eu pressentia que havia uma
sombra negra, sobre nós. Assim que comprei a
PODEROSA MEDALHA MILAGROSA, uma para
mim ,outra para minha esposa e depositando muita fé no ARCANJO SÃO MIGUEL ,acreditámos que nos ia acontecer
um milagre e assim foi, porque agora dou graças ao ARCANJO SÃO
MIGUEL porque os milagres existem. Minha esposa e eu sentimos uma
energia, sentimos nosso espirito tranquilo e estamos muito felizes.

ABENÇOADA PARA PODER DESFRUTAR O VERÂO porque apenas á quatro meses não podia
andar, sem a ajuda de muletas. Tive um acidente
ao cair do terceiro andar e caí muito mal, tive de
coma três dias.

NÓS SOMOS A FAMILIA DUARTE estamos muito
contentes de ter adquirido esta relíquia única porque é impressionante o milagre tão grande que
nos foi feito. O ARCANJO SÃO MIGUEL ao fazer
que o nosso filho mudasse. Um jovem de tenra
idade tinha caído nas drogas por andar com amizades equívocas.

Posso dizer que abri os olhos outra vez, por milagre de NOSSA SRA DE FÁTIMA, porque a minha filha tinha posto a MEDALHA MILAGROSA
debaixo da almofada da cama onde eu estava no
hospital e em tão pouco tempo depois abri os olhos.Mil graças á minha VIRGEMZITA que através da MEDALHA MILAGROSA ,me ajudou a
recuperar. OLGA GOMEZ.

Eu sabia que ao ter fé e confiança no ARCANJO
SÃO MIGUEL ele nos ajudaria, e foi assim mesmo, meu filho pouco a pouco foi deixando essas más influências e
do mesmo modo, foi deixando o vício. Estamos muito contentes, pois
estamos protegidos pelos santos através desta PODEROSA MEDALHA
MILAGROSA.

