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*Termos e condições no interior do jornal

mont-royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

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

Um telefone residencial 
mais barato

Presidente do Governo 
dos Açores AnunciA 
remodelAção no 
executivo

ver PáGinA 10

o estAdo levou Ao PAnteão A
soPhiA que nuncA foi umA
fiGurA de reGime

Com 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
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cArNEIrO: Carta Dominante: 3 
de Espadas, que significa Amiza-
de, Equilíbrio. Amor: Surpreenda os 
seus familiares e prepare-lhes um 
jantar especial. É uma ótima forma 

de demonstrar o seu amor e carinho. Saú-
de: Possíveis dores abdominais. Dinheiro: 
O nervosismo tomará conta de si quando 
lhe delegarem uma tarefa importante. Não 
se enerve com problemas que não lhe di-
zem respeito. Alheie-se do que se passa à 
sua volta e dedique-se ao seu trabalho. Nú-
meros 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 no-
vas ideias na sua vida. Saúde: O seu es-
tômago estará particularmente sensível e é 
possível que venha a ter problemas. Dinhei-
ro: 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 rece-
ber 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 Dominan-
te: 3 de Paus, que significa Inicia-
tiva. Amor: Aceite os defeitos dos 
outros e lembre-se que ninguém é 

perfeito. Não se deixe influenciar pelas opi-
niões 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 Ou-
ros, que significa Prudência. Amor: 
Surpreenda o seu amor com uma 
noite muito especial. Saúde: Não 

deixe que nada perturbe a sua paz. Come-
ce os seus dias com uma caminhada. Vai 
sentir-se bem-disposto para enfrentar os 
desafios. Dinheiro: Procure ser direto e ob-
jetivo 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 limi-
tes quando o assunto é amor. Ul-

trapasse 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 fa-
zer uma pequena extravagância.
Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 40, 3

bALANÇA: Carta Dominante: A 
Força, que significa Força, Domí-
nio. Amor: Aja corretamente com 
um amigo a quem involuntariamen-
te 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 cole-
ga 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 algu-
mas 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 rela-
ções ambíguas. Seja fiel. Saúde: Procure 
passar o dia descansado e evite preocu-
pações profissionais. Dinheiro: A semana 
promete ser muito equilibrada a nível profis-
sional e económico. 
Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
5 de Ouros, que significa Perda/ 
Falha. Amor: Evite arranjar proble-
mas 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 psicoló-
gico. 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

AquárIO: Carta Dominante: A 
Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: Seja per-
sistente e não desista de conquistar 

o amor da sua vida. Deixe as suas preocu-
pações de lado e invista numa noite român-
tica com o seu par. Saúde: Poderá sentir-se 
triste e deprimido e por isso sentirá necessi-
dade de estar na companhia dos seus ami-
gos. 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 bastan-

te 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

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre

hebdomadaire | semanário
25 avril/abril 1961

4231-b, boul .st-Laurent, 
québec, canada, h2w 1z4

tél.: 514.284.1813
sans frais: 1-866-684-1813

fax: 514.284.6150

admin@avozdeportugal.com
AvOzDEpOrtugAL.cOm
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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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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

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

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

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

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

Chamadas a espera e chamada em conferência incluido

Nenhuma visita de um técnico necessário

Você poderia manter o seu número de telefone de casa actuel4

v

por 
mês1

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

Para os clientes da Fido

Aparelho Telefone Residencial necessário.

v
v

v

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

EDiTORiAL

o Plástico que cá morA 

O império do plástico começou a construir-se 
de mansinho, nos mares e oceanos do mun-

do. 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 ter-
ra, 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 conta-
minação de solos e rios, lançando-se agora à con-
quista dos oceanos. congregando-se em grandes 
amontoados que pairam à superfície, o plástico, 
ao entrar em contato com a água, vai-se fragmen-
tando em bocados cada vez mais pequenos. Esses 
pedaços confundem os peixes e os pássaros, que 
os tomam por comida. para além dos efeitos perni-
ciosos 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 so-
bre 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 alimen-
tação 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, 

tornámo-nos dependentes dele e do seu pai, o pe-
tróleo, 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 no-
vos modelos de desenvolvimento e a educação é a 
chave-mestra.
entretanto, aos poucos, grão a grão, o plástico 

que vamos inadvertidamente ingerindo vai-se acu-
mulando 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 obvieda-

des, a compreendê-las e desculpá-las, ao ponto 
de levarmos à conta da sempre alegada fraque-
za humana a maior parte das infrações aos códi-

gos éticos cometidas pela classe política a prin-
cipiar pelo código mais simples de todos, aquele 
que exige o respeito pela natureza e por si mes-
mo: 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.
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festA do esPírito sAnto
nA cAsA dos Açores de WinniPeG

Facilmente se chega à Casa dos Açores de Win-
nipeg (CAW), porque fica situada na rua dos 

Açores número um. Conseguiram, com todo o seu 
dinamismo, mudar o nome de uma rua, para o or-
gulho 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 tive-
ram 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 so-
lene 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 Filarmó-
nica Lira de Fátima, dirigida pela simpática Maria 
de jesus carreira. a maioria dos irmãos assistem à 
cerimónia e levam consigo a sua pensão. Muito pou-
cas 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 trans-
porte 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 gui-
tarra e tony rocha ao violão. os portugueses do Win-
nipeg são muito festeiros. Deu-se por isso, no sábado. 
O arraial foi animadíssimo e diversificado. A parte fol-
clórica, esteve a cargo dos grupos folclóricos “ondas 
azuis” e “Memórias da nossa terra”. o jovem na-
than 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  as-
sistir ao “Bodo de Leite”, lá fui, até à casa dos aço-
res, 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 con-
celebrada 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, in-
citando a assistência a cantar. depois da coroação, 
regressamos à casa dos açores, novamente em auto-
móveis, 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 Fes-
ta, 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, Ma-
ria 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 car-

doso da rádio cKjs, foi apresentando os artistas 
que animaram a tarde. desta vez, actuaram, os gru-
pos  folclóricos ”ondas azuis” e Memórias da nos-
sa terra” da casa dos açores. os vocalistas, nathan 
graviro e Hermano silva, voltaram a impressionar. 
ao encerrarem as festividades, assistimos ao concer-
to 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 Mene-
zes, 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 pe-
didos, 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, estive-
ram sempre atentos ao nosso bem estar. Os voluntá-
rios estiveram constantemente preocupados em nos 
servir do bom e do melhor. A senhora Leonor Coque-
te, 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 Shla-
fman, etc. 
Até o Cônsul de Portugal, Paulo Jorge Cabral im-

pressionou-me. em quarenta anos a residir em Mon-
treal, nunca conheci um cônsul tão perto da popu-
lação 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 comuni-
tária 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.

AnTERO BRAnCO
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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 verse-
ments 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.
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e o Rancho Folclórico Estrelas do Atlântico no do-
mingo, 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, pro-

ferida em francês, para assinalar que o facto de que 

o espírito santo não é só português, e que todos 
compreendem o valor e a bondade do Espírito San-
to. passava um pouco das 13h quando saiu o cortejo, 
acompanhado pela Filarmónica Portuguesa do Di-

vino espírito santo de Laval, a “espalhar” alegria, 
cor, música e nobreza no parque festivo em Blain-
ville para entrar na igreja pelas 14h e onde a missa 
encerrou-se pelas 15h00. 
Depois, procedeu-se à distribuição da deliciosa re-

feição da caridade – sopas do espírito santo, cozido, 
vinho, sumos, massa sovada e arroz doce, com muita 
abundância e qualidade. Sem esquecer o Mordomo 

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 Por-
tuguesa de West-island encarregou-se de ajudar na 
preparação das sopas, as quais foram orientadas pelo 
chefe tony.

eis aqui as domingas para 2015: 1ª alexandra cos-
ta pereira; 2ª joey Barreiro; 3ª Lucia Barreiro; 4ª na-
thalie Oliveira; 5ª Maria Barreiro; 6ª Jacob Foucault; 
7ª dominga e Mordomo da grande festa de Blainvil-

le: jo-eddy arruda. 
Parabéns à Comissão de Festas e a todas e todos 

que tão dedicadamente colaboraram nestes fes-
tejos e parabéns a todas as associações que aju-
daram a organizar esta festa e às senhoras que 
fizeram as deliciosas malassadas. Viva o Divino 
Espírito Santo!

nuncA GAnhámos o mundiAl! nuncA fomos 
cAmPeões dA euroPA! “so WhAt, BiG deAl!”

Será que nós precisamos dessas bagatelas, para 
sermos reconhecidos como um povo destemido 

através do Universo? Creio que não!... Aqui cha-
mo à atenção, de todos aqueles que duvidam. So-
bre tudo as novas gerações!..
portugueses!.. 
O dever principal, de cada cidadão, base fundamen-

tal 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 nos-
sas 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-navega-

ção, descobriu que o Mundo era redondo. Será que 
esta bola do Mundo, para vocês tenha menos impor-
tância, 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 ami-
gos sejam orgulhosos do vosso país!.. e honrai a pá-
tria, porque a pátria vos contempla.

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

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

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 

festA do esPírito sAnto em BlAinville

JOÃO ARRUDA
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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

QUEM É ElE?dominGo é diA
de festA dA fAmíliA

Este 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 

festividades, para dar a conhecer o nosso frango à 
portuguesa assim como a nossa bifana. Durante a tar-
de,  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 fute-
bol. Façamos votos, para que os participantes da fi-
nal 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 tradi-
ção montrealense com grande sucesso. 
O Carnaval conta com Batucada le Bloco, Ba-

lako do Samba, Térrato e Akauwi, que vão ani-
mar um desfile, mas sobretudo uma noite calorosa 
no estilo do Rio de Janeiro. Participem em grande 
número nesse dia de festa e de futebol.

Miguel Félix
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voz” que ainda hoje “diz o que é preciso ser dito”, 
num tempo que, como o era o de sophia, é “um tem-
po subjugado e entregue à ameaça”. Palavras que 
continuam ainda hoje necessárias, disse josé Manuel 
dos santos, antes de citar sophia: “não somos ape-
nas animais acossados na luta pela sobrevivência, 
mas somos, por direito natural, herdeiros da liberda-
de e da dignidade do ser”.
o génio literário de sophia de Mello Breyner foi 

sempre referido, dando-se destaque à sua “cidada-
nia exemplar”, como disse cavaco, e à sua presença 
nos principais momentos da democracia portuguesa: 
“Vemo-la em Abril, celebrando o dia inicial do ‘acor-
do 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 fun-
dadora”, lembrou Assunção Esteves.
Ramalho Eanes, antigo presidente da República, 

destacou aos jornalistas a ideia de “dignidade essen-
cial 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 ti-
bunal de Contas, não esquece “a participação de 
Sophia na Assembleia Constituinte, a trabalhar em 
temas fundamentais como a cultura, a defesa do pa-
trimónio, mas também a educação para todos”. Oli-
veira 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 – exe-
cutou duetos do Lago dos cisnes e de orpheu e eurí-
dice –, 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 Ma-
nuel dos Santos, para quem “a poesia de Sophia 
torna impossível a sua apropriação” – o que pa-
rece 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.

o estAdo levou Ao PAnteão A soPhiA 
que nuncA foi umA fiGurA de reGime
CATARinA MOURA

Com a presença de poucos populares, Sophia 
de Mello Breyner Andresen é a décima pri-

meira 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 apa-
rato: batedores, carros oficiais e guarda de honra da 

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 assi-
naram o termo de sepultura.
na homília privada onde estiveram presentes os fa-

miliares 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 escolhi-
do por Manuel clemente foi “a pureza de coração”. 
Sophia de Mello Breyner “unia muito bem a aspira-
ção religiosa com a consciência política”, disse aos 
jornalistas o patriarca, lembrando as vigílias contra 
a ditadura e a guerra colonial em que a poeta partici-
pou em 1972, promovidas por um grupo de católicos 
progressistas de que fazia parte.
“a sophia tem uma poética da luz e da transparên-

cia”, disse à saída desta cerimónia tolentino de Men-
donça, 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 per-
sistentes 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 represen-
tantes 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 
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“sem A redução dos trABAlhAdores 
do estAdo o PAís irá AfundAr”
Para José Miguel Júdice o Estado deveria re-

duzir o número de trabalhadores do Estado, 
para equilibrar as suas contas. Como está impedi-
do de o fazer, pelo Tribunal Constitucional (TC), 
o país “continuará a “afundar”.
 José Miguel Júdice defendeu, esta noite, no ‘Políti-

ca Mesmo’ da tVi 24, que a solução para a situação 
económica do país é reduzir o número de trabalhado-
res do Estado. No entanto, como o Tribunal Consti-
tucional 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 exis-
te um impedimento que não permite que o governo 
proceda desta forma.“o estado não é capaz de redu-
zir 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

cAvAco “é lufAdA de Ar 
fresco no rAnGer de 
dentes que vAi no PAís”
Alberto João Jardim afirmou este domingo 

que os apelos de Cavaco Silva a um consen-
so político são uma acção de ‘boa fé’, porém não 
acredita ser possível que se encontre base em Por-
tugal 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 in-
tervenção 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 entendimen-
to político alargado sobre questões centrais do Esta-
do. 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 constru-
tivo”, acrescentando-se ainda que, por alguma forma, 
que os intervenientes enveredassem pelos “seus me-
lhores esforços na obtenção de entendimentos quanto 
aos objectivos nacionais permanentes”.

Presidente do Governo 
dos Açores AnunciA 
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 Par-
lamentares 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 orgâ-
nica” do Xi governo dos açores, que prevê a criação 
de “dois novos departamentos governamentais”. assim, 
a atual deputada socialista no parlamento açoriano isa-
bel Rodrigues, de 49 anos, é a nova secretária Regional 

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 ju-
ventude, comunicação social, comunicação institucio-
nal, 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 tecnolo-
gia, 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 permanen-
te 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-

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 de-
mais entidades de formação superior”, esclarece a nota 
do executivo regional. por causa desta mudança, a se-
cretaria regional dos recursos naturais passa a desig-
nar-se Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, 
mantendo-se Luís neto Viveiros como seu titular.
Vasco Cordeiro substitui, por outro lado, dois dos 

atuais secretários regionais. assim, piedade Lalanda 
é substituída na pasta da Solidariedade Social por An-
dreia costa, de 38 anos, que já foi presidente da câmara 
de angra do Heroísmo, diretora regional da solidarie-
dade e segurança social e presidente do instituto de 
Ação Social e do Centro de Gestão Financeira da Se-
gurança 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 rei-
tor da Universidade dos Açores de 2003 a 2011.O XI 
Governo dos Açores, presidido pelo socialista Vasco 
Cordeiro, tomou posse em novembro de 2012.

vendAs dA Porsche e 
ferrAri soBem em
PortuGAl
A 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 automó-
vel 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  mar-
cas premium no mercado nacional. nos primeiros seis 
meses do ano a porsche vende 199 veículos, um au-
mento 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, man-
tiveram, ainda assim, 
o mesmo número de 
vendas. entre janeiro 
e junho foram ven-
didos em portugal 
89.058 automóveis, 
mais 40,5% do que 
no ano passado.
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PortuGAl é PAís de
PAssAGem “PontuAl”
de extremistAs 
A passagem por Portugal de suspeitos com liga-

ções a organizações de extremistas islâmicos, 
como aconteceu com um cidadão holandês deti-
do 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 acompa-
nhados por serviços secretos estrangeiros, incluindo 
uma passagem pela síria, segundo noticiaram no do-
mingo 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 extre-
mistas” islâmicos no país.portugal foi considerado 
“uma plataforma para a obtenção de apoio logístico” 
a estes grupos islâmicos, “tendo ocorrido, à seme-
lhança 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 passa-
gem, 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 

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 Bous-
saha, suspeito de ligações à al-Qaida, detido em por-
tugal 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 Ac-
ção 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”.

fármAco PArA imPedir ProGressão 
do Alzheimer APresentAdo
Um fármaco para impedir a progressão do Al-

zheimer 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 mascu-
lina 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 edi-
ção de 2014 do programa coHitec foram concreti-
zados 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” ba-
seadas 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, coim-
bra, Lisboa, Minho, Nova de Lisboa e Porto e nos 
institutos iBet e Wavec.” 
Acreditamos que o trabalho em equipa de inves-

tigadores, estudantes de gestão e mentores desen-
volvido no coHitec é crucial para o êxito dos 
projetos e das futuras empresas”, salientou aquele 
responsável.”desde a sua criação, em 2004, já apoiá-
mos 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 em-

presas que apostam na inovação tecnológica”, disse 
ainda o gestor. o programa coHitec é uma inicia-
tiva da cotec portugal - associação empresarial 
para a inovação, que conta com o apoio da cgd, da 
Caixa Capital e da FLAD - Fundação Luso-Ameri-
cana 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 tecno-
logias desenvolvidas pelos participantes no progra-
ma, sendo a porta de entrada de projetos de elevado 
potencial de crescimento na iniciativa act (acelera-
dor de comercialização de tecnologias).

podem candidatar-se ao programa coHitec in-
vestigadores (individuais, de empresas ou de institui-
ções 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 estudan-
tes 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 “pro-
mover o aumento da competitividade das empresas 
localizadas em portugal, através do desenvolvimento 
e difusão de uma cultura e de uma prática de inova-
ção, 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 exerci-
do pelo Presidente da República.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-Laurent, suite 204

montréal, qué., h2w 1z3

Alain Côté O.D.

Presidente dA câmArA de toronto
reGressA APós trAtAmento
O presidente da câmara de Toronto, no Cana-

dá, 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 in-
tensiva durante centenas de horas que o forçaram a 
confrontar os seus “demónios”.
O autarca também referiu que a decisão de ter ini-

ciado o tratamento devido ao consumo de droga e ál-
cool “vai mudar para sempre” a sua vida.”sinto-me 

humilhado e envergonhado por algumas das 
coisas que disse, peço as mais sinceras des-
culpas 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 ci-

dade da América do Norte, capital financeira 
do Canadá, vão a votos em outubro para es-
colher o novo elenco camarário.em novem-
bro passado foi retirada a Ford uma grande 
parte dos poderes de presidente da autarquia 
na sequência de diversos escândalos relacio-
nados com o consumo de álcool e de crack.
Além de Rob Ford, aparecem como prin-

cipais candidatos à liderança da câmara 
a antiga deputada federal do NDP Olivia 

Chow e o ex-líder do partido conservador do On-
tário John Tory.
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cONtENtE cOm 
O mEu AmOr 
E cOm A mI-
NhA vIDA. Este 
senhor conse-
guiu que o meu 
esposo se far-
tasse dessa ex 

mulher,que não gosta de 
mim e faz sofrer.se não ti-
vesse sido através do xhA-
mAN não o deixava. Obriga-
do INDIO. rOsA mArIA p N  

crIANDO A mINhA 
fILhA cOm AmOr. 
O sENhOr DA 
sOrtE, recuperou 
a mina esposa que 
me tinha deixado 
para ir na moina 
com o meu melhor 

amigo. No entanto com a aju-
da do guru e os seus segre-
dos amazónicos, fez com que 
a mina mulher deixasse esse 
trepador e voltasse para mim. 
A nossa filha tem agora os 
seus pais juntos. tOÑO.

cOmO Em LuA 
DE mEL. meu 
marido andava 
com mulheres 
da vida luxuo-
sa e eu não 
sabia como 
fazer para ele 

deixar esse vicio, mas O 
mAEstrO com seus ani-
mais de poder e sabedoria. 
trouxeram o meu marido a 
meus pés. hoje gozamos 
como loucos o amor sem 
limites,como adolescentes. 
ILÌA

O NOssO 
AmOr ErA 
p r O Ì b I D O .  
por causa da 
diferença nas 
nossas ida-
des, a minha 

mãe visitou um feiticeiro 
de magia negra para nos 
separar,eu e minha aman-
te. Ela levo-me ao sAbIO 
e foi ele com as suas ru-
nas brasileiras que rom-
peu o feitiço. hoje esta-
mos bem e felizmente 
apaixonados. LEO.

CONTENTE COM O MEU AMOR E COM A MINHA VIDA. Este senhor conseguiu que o meu esposo se fartasse dessa ex mulher,que não
gosta de mim e faz sofrer.Se não tivesse sido através do XHAMAN não o deixava. Obrigado INDIO. ROSA MARIA P N  

CRIANDO  A MINHA FILHA COM AMOR. O SENHOR DA SORTE,recuperou a mina esposa que me tinha deixado para ir na moina com o meu
melhor amigo.No entanto com a ajuda do GURÙ e os seus segredos amazónicos ,fez com que a mina mulher deixasse esse trepador e 
voltasse para mim. A nossa filha tem agora os seus pais juntos. TOÑO.

COMO EM LUA DE MEL.  Meu marido andava com mulheres da vida luxuosa e eu não sabia como fazer para ele deixar esse vicio,mas O 

MAESTRO com seus animais de poder e sabedoria.trouxeram o meu marido a meus pés..Hoje gozamos como loucos o amor 
sem limites,como adolescentes. . ILÌA.

O NOSSO AMOR ERA PROÌBIDO.  Por causa da diferença nas nossas idades,a minha mãe visitou um feiticeiro de magia negra para 
nos separar,eu e minha amante. Ela levo-me ao SABIO e foi ele com as suas runas brasileiras que rompeu o feitiço .Hoje estamos 
bem e felizmente apaixonados. LEO.

VIVENDO JUNTOS E COM MUITA ARMONIA, Ele rejeitava-me e eu estava perdidamentel apaixonado, mas ela nem me quería 
ver.Cansado desta situação pedi ao XHAMAN que me a trouxesse aos meus pés.Hoje esperamos um filho.Obrigado GURÙ. ANA T.

Este indio sabe verdadeiramente dos segredos para o AMOR ETERNO Volto para o lado do meu parceiro depois de muito
tempo.Ele sabe e cumpre a sua palabra. ANONIMO

Agradecimentos ao indio por ter cumprido o que prometeu,porque através dos seus trabalhos me apercebi que ele realmente sabe. Ele 
trouxe-me esta pessoa de joelhos. MARTHA RIOS
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Este indio 
sabe verda-
d e i r a m e n t e 
dos segredos 
para o AmOr 
EtErNO vol-
to para o lado 
do meu parcei-
ro depois de 

muito tempo. Ele sabe e 
cumpre a sua palabra.

ANONImO

O NOssO 
AmOr ErA 
p r O Ì b I D O .  
por causa da 
diferença nas 
nossas ida-
des, a minha 

mãe visitou um feiticeiro 
de magia negra para nos 
separar,eu e minha aman-
te. Ela levo-me ao sAbIO 
e foi ele com as suas ru-
nas brasileiras que rom-
peu o feitiço. hoje esta-
mos bem e felizmente 
apaixonados. LEO.

v I v E N D O 
juNtOs E 
cOm muItA 
A r m O N I A , 
Ele rejeita-
va-me e eu 
estava per-

didamentel apaixonado, 
mas ela nem me quería 
ver. cansado desta si-
tuação pedi ao xhAmAN 
que me a trouxesse aos 
meus pés.hoje espera-
mos um filho.Obrigado 
gurÙ. ANA t.

Agradecimen-
tos ao indio por 
ter cumprido o 
que prometeu, 
porque através 
dos seus traba-
lhos me aperce-
bi que ele real-
mente sabe. Ele 

trouxe-me esta pessoa de 
joelhos. 

mArthA rIOs
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lucro dA BAncA mundiAl
no vAlor mAis Alto
desde 1970
O lucro dos mil maiores bancos a operar em di-

versas zonas do mundo aumentou, em 2013, 
23% relativamente a 2012, ultrapassando em ter-
mos percentuais os registos feitos pela revista The 
Banker que, desde 1970, compila estes dados, re-
vela esta terça-feira o jornal Público.

Os mil maiores bancos mundiais viram, em 2013, os 
seus lucros antes de impostos aumentarem para valo-
res recorde desde que há registos. Face a 2012, este 
valor registou um crescimento de 23%, noticia o jor-
nal 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 numé-
ricos, dos 920 mil milhões de dólares apurados pelos 
bancos em termos de lucros brutos, as entidades ban-
cárias 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 segun-
da 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 repre-
sentou, 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 mAddie

Estão a ser levados a cabo esta terça-feira in-
terrogatórios no âmbito do caso do desapa-

recimento 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, recor-
de-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 envolvi-
mento no desaparecimento de Madeleine Mccann, 
avança a sic. entre essas quatro pessoas está o russo 
Sergey Malinka que foi investigado logo após o desa-
parecimento 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 Sco-
tland Yard, devem prosseguir durante o resto da sema-
na.os detetives ingleses chegaram ontem ao algarve e 
estão autorizados a assistir aos interrogatórios mas não 
podem intervir.

multiculturAlismo

O passado dia 7 de Julho é uma efeméride im-
portante 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 cultu-
ras 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 ca-
nadá moderno onde hoje vivemos. Ambas as culturas 
saíram também reforçadas pois foi-lhes dado espaço 
para se exercerem, para se afirmarem e para se de-
senvolverem. 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 reconheci-
mento da beleza própria dessa cultura minoritária, e 
no caso francófono, a língua francesa ainda encontra 
presença marcante em vários países pelo mundo in-
teiro beneficiando outras áreas do relacionamento in-
ternacional, desde político até à área social passando 
pela economia. Hoje em dia, mais do que em qual-
quer 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 ele-
mentos 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 pró-
pria 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 im-
possível viver sem influências e estas marcam-nos 
de uma forma ou doutra. exemplo vivo é a língua 
portuguesa, que fruto da dispersão de diversas mas-
sas 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 portu-
guês 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 lín-
gua, pois esta última faz parte da primeira, são como 
seres vivos que se desenvolvem perpetuamente em 
função da sua utilidade. o português falado na ida-
de Média nada tem a haver com o que falamos hoje, 
assim como o de hoje nada terá a haver com o que fa-
laremos daqui a 100 anos! Cabe a nós alimentarmos 
este ser delicado, pelo seu estudo e pelo seu exercí-
cio, sem vergonhas ou constrangimentos, sem com-
plexos 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 se-
mentes 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 Humanida-
de, 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 ini-
be 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

JORGE CORREiA

LUiZ SARAiVA

Durante o Festival Internacional de Portugal, 
encontrei um açoriano, um açoriano verda-

deiro. Esse açoriano, falou-me com um entusias-
mo desbordante, dos Açores, especialmente de 
São Miguel.
Falou-me com tanto entusiasmo, como o meu, quan-

do  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 

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 ter-

ra 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.

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

514-374-2395

AStrÓLogo – grAnde mÉdium Vidente
ProfeSSor AidArA

falo português
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intenção de voto em dilmA
cresce durAnte A coPA do
mundo, revelA PesquisA
SÃO PAUlO - Durante a Copa do Mundo, as 

intenções de voto na presidente Dilma Rous-
seff (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 infla-
ção e poder de compra.
a variação da presidente no período da copa foi a 

maior entre os seus adversários. na pesquisa espontâ-
nea, dilma foi de 19% para 25%. e a aprovação do go-
verno variou de 33% para 35%. a proporção de elei-
tores 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 pes-
soas 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 situa-
ção econômica. O percentual agora subiu para 48%.

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 Acade-
mia 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, vence-

dor de importantes prêmios como o Jabuti de poesia 
por “A sagração dos ossos” (1994) e “O outro lado” 
(2007), Junqueira completaria 80 anos em novem-
bro. Para marcar a data, que concide com seus 50 
anos de carreira literária, sua editora, a Rocco, es-
tava planejando o lançamento de dois livros inéditos 
do autor: “Essa música”, de poemas, para este mês, 
e “Reflexos do sol posto”, coletânea de ensaios, pre-
visto 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 espa-
ço especial à poesia. Quase premonitório, logo nas 
primeiras páginas ele avisa o leitor que esta deve-
ria 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’, essen-
cialmente atonal, perfeitamente esquiva, contínua e 
sincopada é uma pauta de raro encantamento” no 
texto de abertura da orelha.

videocurrículos começAm
A GAnhAr forçA no BrAsil
RIO — Com o avanço da tecnologia e a entrada 

precoce, no mercado de trabalho, de jovens 
mais afeitos às novas ferramentas de comunica-
ção, surgem novas formas de os profissionais se 
apresentarem. Uma delas é o videocurrículo, que 
já é comum nos Estados Unidos e Europa e come-
ça agora a ganhar força no Brasil.

com as redes sociais, as pessoas encontraram espa-
ço 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, coor-
denadora de projetos da La gracia, empresa especiali-
zada em comunicação corporativa.
segundo camila, o currículo em vídeo traz pratici-

dade e ganho de tempo nos processos seletivos, pois 
ajuda a levar para a etapa presencial somente aque-
les candidatos que realmente demonstraram traços de 
comportamento e competências que se encaixam na 
necessidade da empresa:
o vídeo ajuda o recrutador a entender melhor com-

portamentos que estão representados no currículo tra-
dicional em forma de adjetivos e experiências profis-
sionais. 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 pes-
soal que não pode ser percebido em um e-mail ou pa-
pel. o vídeo deve transmitir a ideia de quem você é, 
como se comporta e como você pode atender à neces-
sidade da empresa. dessa forma, você mostra criativi-
dade e traz conteúdo realmente relevante.
assim como o currículo convencional, o vídeo segue 

algumas regras e é preciso que o profissional se preo-
cupe com questões mais técnicas para não perder cre-
dibilidade, ressalta Camila: cenário, roupas e vocabu-
lário 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 videocur-
riculo eficiente:
— Procure ficar à vontade diante da câmera. O ideal 

é gravar alguns testes antes do vídeo final para se acos-
tumar 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.

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 mi-
lhões 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 gover-
no destinou mais de R$ 2,1 milhões para a execução 
de ações de socorro, assistência às vítimas e restabe-
lecimento 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 nor-
malidade na situação adversa. Os Kits podem ser de 
água mineral, de alimentos como arroz, feijão, óleo ve-
getal, macarrão, açúcar, leite em pó, farinha de man-
dioca, 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 bar-
ra, pano para limpeza, balde, luva de borracha, sabão 
em pó, esponja multiuso e esponja de aço. Na sema-
na passada, o governo federal reconheceu estado de 
calamidade pública em Bituruna e União da Vitória, e 
a Previdência Social autorizou a antecipação dos be-
nefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
para os moradores desses municípios.A Defesa Ci-
vil 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 emergên-
cia. Quase 23 mil residências foram danificadas.
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SerVIÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAL Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

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

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

Associação dos Pais
333, de castelneau, H2r 1p8                  t.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1n 1X6                          t.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de lasalle
2136a, pigeon, H8n 1a6                 t.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, turgeon, j7e 3H8                          t.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des sources, H8Y 3c6        t.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente

t.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, rachel o., H2W 1g3                              t.: 514.844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec

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

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSocIAÇÕeS e cluBeS

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

centroS

FIlArmónIcAS
Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1n 1X6  t.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, rachel e., H2W 1r6  t.:514.982.0688

rAnchoS FolclórIcoS
Campinos do Ribatejo  t.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          t.:450.687.4035
Ilhas do Encanto  t.:514.388.4129
Portugal de Montreal                          t.:514.834.0920
Praias de Portugal  t.:514.844.1406
Verde Minho  t.:514.865.7603

IgrejAS
Igreja Baptista Portuguesa  t.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          t.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima  t.:450.687.4035

CâMBiO DO DóLAR CAnADiAnO
8 DE JUlHO DE 2014

1 EURO = CAD 1.459500
4245 Boul. St-laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

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

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

servindo a comunidade
há 10 anos

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 Bl. Rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnALizAdor

fotogrAfo

contAbiLiStAS

ANíbAL AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eLetricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO ALvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fILhOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
LAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent

tel.: 514.987.7666

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

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSPorteS

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

gILbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281
INFORMAÇÃO
PRA QUEM lÊ.

RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA.

renoVAçõeS

TRAGA O SEU VinHO
LE GRiLL

TASqUARiA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

reStAurAnteS

5938, St-Hubert (Rosemont)
Montreal, QC, H2S 2L7  

tel.: 514.418.0627

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
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Linhas da 
mão e cartas. 
Vidente com 

dons naturais. 
Resolve os 

seus problemas 
sem voodoo.

rOsA
514-278-3956

emPregoS
pAvé bOIsbrIAND 
A melhor equipa de 

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

“pavé-uni”. bom trabalhador. 
jOhANNE

450-628-5472

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

conforme experiência. 
450-963-3462

emPregoS

precisa-se de um 
cozinheiro/a ou 

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

514-830-3390

Está A gANhAr 
O quE mErEcE?

trabalha a partir 
de casa. part-time: 

500-1500$ pos-
síveis. full-time: 

2500-4000$ possí-
veis. compatível 

com outras ativida-
des ou emprego.

514-961-0770

SerViço

pErcA pEsO DE 
fOrmA NAturAL 

E DEfINItIvA. 
prOgrAmA 

NutrIcIONAL 
rEcOmENDADO pOr 

méDIcOs. 
AcOmpANhAmENtO 

grAtuItO
cArLOs pALmA

514-961-0770

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

514-355-7171 
ou info@plexon.ca

vENDE-sE Ou prOcurA-sE sócIO ADmINIs-
trADOr 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. grAN-
DE 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

Oferecemos alojamento permanente 
em quarto privado, para senhora res-
ponsável de confiança com experiên-
cia para cuidar de idosa sem mobili-
dade necessitando assistência para 
se deslocar dentro da casa. Devido à 
sua incontinência, precisa de ser mu-
dada e limpa regularmente. Acima de 
todas as tarefas domésticas normais, 
para bom funcionamento de uma 
casa, preparar refeições, algumas 
limpezas, etc. salário atrativo, com 
todas as despesas incluídas. A candi-
data ideal deve estar livre de compro-
missos 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 fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

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

A
V
P
8
3
3
4
7

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

514-272-1317

VIVENDA T4 SITUADA PERTO DA PRAIA E NOVO 
CENTRO COMERCIAL. COMPôE-SE DE 5 QUAR-
TOS E UM ESCRITóRIO, 3 CASAS DE BANHO, AR 
CONDICIONADO, GARAGEM DUPLA, ESTACIONA-
MENTO P/3CARROS. PERMUTA POSSíVEL

prEÇO 248,000 €
011.351.96.023.1315

vende-se

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

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

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

† jOsé DE mELO frEItAs
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 senho-
ra Odete Pacheco, seus filhos 
Nilton (Linda Felix), Elvis (Mela-
nie Cordeiro), Kenny (Stephanie 
Cunha) e Andy (Anne-Marie Ge-
linas), seus netos Patrick, An-
thony, Andrea, Jacob, Noha, Ca-
leb, Emilio, Evans. Seus irmãos/
ãs Maria José, António, Gabriela, 
Cremilde, Rosarinha e Sãozinha. Cunhados/as, familia-
res 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 Maso-
leu St-Martin em Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

varina Aluminium, uma empresa do qué-
bec 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 apare-
lhos meios automáticos a gaz (ArgON) 
para soldar peças, armar e ajustar peças 
de alumínio, verificar a qualidade dos 
produtos e efetuar qualquer outro traba-
lho 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. 

mANDAr O sEu cv 
pOr fAx: 514-362-8882 

Ou pOr E-mAIL: 
vArINA@bELLNEt.cA

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

PAstelAriA A vendA
AbErtA há mAIs DE 30 ANOs

Motivo reforma do 
proprietário (Bom preço)

Deixar mensagem

514-355-8720
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PAlAVrAS cruzAdAS
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AnedotAS

4
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prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

soPA de BAcAlhAu
com tomAte e coentros

3
7

7

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. Aran-
zel, 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 e AmAdos
Depois do filme de 2011 revitalizar a franquia 

e introduzir os amados personagens a novos 
públicos, era mais do que esperado uma sequên-
cia. Por isso, chega aos cinemas Muppets 2: Pro-
curados 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 nar-

rados no primeiro filme e os bonecos decidem sair 
em turnê pelo mundo. A música de abertura “Esta-
mos 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 conspira-
ções 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 protago-
nista, 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 cri-
mes cometidos por dominic e o falso Kermit, que 
escondem um plano ainda mais sinistro.
seria um erro Muppets 2: procurados e amados ten-

tar 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, conse-
gue 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 Mu-

ppets 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 persona-
gens que estão na ativa há tanto tempo.

quAtuor éBène, “BrAzil”
Um 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 mui-
to agradável para todos 
os gostos.

“ideAlist” de cristinA BrAnco

A lista ideal de Cristina Branco “Idealist” re-
sume 17 anos de carreira, muitas centenas de 

concertos em salas através do mundo e 13 discos 
editados. Já está disponível em Portugal mas den-
tro 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 tematicamen-
te por Fado, Poemas e Ideal.

9

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 respeti-
vo (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. In-
clinação 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 ri-
pas, para sustentar parreiras ou outras plantas trepadei-
ras. 8. Igualar (pop.). Que ou aquele que tem cor triguei-
ra. 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.

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 de-
veria 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.

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

1. Depois de cozer e limpar o bacalhau, 
desfaça-o em lascas e deite-o para uma ti-

gela, 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.
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imPecáVeL!!! 
Duplex com cave toda acabada e gara-
gem. casa muito bem estimada, mes-
mos proprietários desde 27anos! teto, 
janelas e portas novas e muito mais! 
belo, grande quintal. rés-de-chão dis-
ponível ao comprador, segundo andar 
alugado por $815/mês muito interesan-
te! bem situada ao suL da autoestrada 
metropolitana, numa rua bem sossega-
da. 

$479,000

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

Plateau
Magnifico apartamento renova-
do 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 , aqueci-
mento , electricidade e ar-condi-
cionado. tem um pequeno quintal 
ao uso exclusivo. 

$1350/mÊs
DIspONIvEL rApIDAmENtE!

A beira de villeray

rAfAel BordAlo Pinheiro

nasceu em lisboa, na rua da Fé, a 21 de Março 
de 1846 e cedo manifestou os seus dotes ar-

tísticos para a caricatura. Contrariando a vonta-
de do pai, Manuel Maria Bordalo Pinheiro, que o 
iniciara no desenho e que considerava a caricatu-
ra uma arte menor, trocou os pincéis pelo lápis e 
assim atingiu a fama internacional como carica-
turista excelso e também genial ceramista e deco-
rador.
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 pro-
postas vantajosas de grandes jornais estrangeiros que 
o disputavam para as suas redacções. Colaborou, no 
entanto, com várias publicações espanholas, france-
sas 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 mo-

notonia 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 figura-
vam 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 

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 tam-
bém 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 ex-

posição de paris de 1889 e as faianças das caldas 
causaram tal sensação que os grandes mestres fran-
ceses 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.

COORDENADO POR JOSÉ PEREIRA

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
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cArlos do cArmo receBe um GrAmmy
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 Recor-

ding arts and sciences [Laras] decidiu, por unani-
midade, atribuir ao fadista Carlos do Carmo o “’Li-
fetime achievement award’, galardão que distingue 
a obra das grandes referências do panorama musical 
internacional”, salienta a produtora do fadista em co-
municado. 
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 

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 em-
presário na indústria hoteleira. Pode dizer-se que Car-
los 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 Lis-
boa de então. Carlos do Carmo iniciou em 1963 uma 
das carreiras mais sólidas no panorama artístico por-
tuguês, para a qual contribuiu a sua coragem de assu-
mir 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 rece-
bidos até hoje (em anexo, destacam-se os mais rele-
vantes).
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 es-
voaçar 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 so-
lidão, 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-

lidades de grande intérprete e comunicador, as de um 
homem interessado na evolução da música da sua ter-
ra, acreditando na evolução do homem na sua globali-
dade. os seus mais de um milhão de discos vendidos 
são prova inequívoca disso mesmo.
os seus recitais para a televisão fazem parte do ar-

quivo histórico do Fado, reconhecidos que são pela 
sua elevada qualidade e pelo sentimento inovador 
que cada um deles transmite. “por Morrer uma ando-
rinha”, “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 “Sa-
voy” de Helsínquia, no auditório nacional de Madrid, 

no teatro da rainha em Haia, no teatro de são pe-
tersburgo, 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, car-

los 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 tra-
dição de que é um pilar fundamental, mas se afirma ao 
mesmo tempo, a partir dela, como o mais consistente-
mente experimental dos jovens fadistas portugueses. 
de especial importância, foi o reconhecimento da car-
reira 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 homena-
gem ao fadista, cujo o resultado económico elevado 
foi atribuído à Casa do Artista.
Em 2007 o jornal “Público” contou com a participa-

ção 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 Públi-
co, 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 Marce-
neiro, 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 en-

volvido 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 Sau-
dade”. o tema é incluído na reedição de “À noite”, 
bem como “Fado Tropical”.
no ano seguinte comemoram-se os 45 anos de car-

reira do artista. o primeiro dos concertos de aniver-
sário 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: an-
tónio Victorino d’almeida, o espanhol antónio serra-
no, José Maria Nóbrega, Joel Pina, José Fontes da Ro-
cha e a Orquestra Sinfonietta de Lisboa foram alguns 
dos músicos que acompanharam Carlos do Carmo 
nesta noite tão especial, com direito a placa comemo-
rativa e tudo.
o segundo grande acto comemorativo dá-se com a 

edição do seu primeiro “best of”. “Fado Maestro” che-
ga às lojas em formato cd/dVd, tendo as vendas dis-
parado 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 edi-
ção especial do CD conta também com o documentá-
rio “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 fica-
rá 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 Aze-
vedo, 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 Patrimó-
nio Mundial e é consultor da série televisiva “A 
História do Fado”. Tem dado um enorme incen-
tivo 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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ter consciênciA PlenA
AUGUSTO MACHADO

Houve quem tivesse o cuidado de fazer um estu-
do 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 inte-
riores 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 con-

centração 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, condu-
zindo o praticante a uma nova forma de ver e inter-
pretar 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, nomeada-
mente em zonas do cérebro relacionadas com a regu-
lação 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 respi-
ratório. 
Estas alterações fisiológicas podem justificar as 

melhorias sentidas ao nível das emoções negativas, 
como tristeza e ansiedade. 
o responsável pelo estudo, osvaldo santos, psicó-

logo, 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 res-

piração, 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, disfun-
ções 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 re-
sultados 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.

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 en-
riqueceu 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 socialis-
ta 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 desen-

tendido.
 – Homem, ainda não compreendeu que o teu tempo 

acabou? E o outro: nada, a fazer-se de surdo. – Que-
res 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 palavri-
nhas mansas e meio silenciosas porque pouco verda-
deiras. 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 man-

da 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 se-
nhor Sérgio que se põe em bicos de pés e opina, opi-
na, opina…
apesar destes e outros factos aqui não relatados ain-

da 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. inseguran-
ça, 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. gover-
nantes que não se interessam com o que vai à mesa 
do povo são seres inúteis. Governantes que esque-
cem sistematicamente, ano após ano, que o número 
de desempregados aumenta não merecem o ar que 
respiram. governantes que não mantem digno o sis-
tema 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 Ma-

deira parece ter vendido o filho por 50.000 euros. Mi-
séria num local paradisíaco onde joão jardim impera 
há muitos e muitos anos. 
por que razão o presidente do governo regional da-

quela 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

Sinto-me como o rapaz que conduzia a mota no 
poço da morte. Estou prestes a tentar uma ha-

bilidade 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 sa-
ber. 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 indigna-
ram com a indignação de paulo rangel relativamente 
à sua primeira indignação porque, infelizmente, en-
tretanto a campanha terminou. Acabou por se regis-
tar 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, regis-
tou-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 empo-

breceu 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 res-

ponsáveis do seu partido disseram que, se a comu-
nicação social o tivesse deixado falar, o candidato 
teria obtido um resultado ainda melhor. É exacta-
mente o contrário. A ingratidão é muito feia.

RiCARDO ARAúJO PEREiRA
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mAjor LeAgue Soccer (uSA)

Estádio do maracanã
rio de janeiro

50: cOLômbIA - uruguAI
2-0

28 DE juNhO - 16:00

Estádio castelão
fortaleza

51: hOLANDA - méxIcO
2-1

29 DE juNhO - 12:00

Arena pernambuco
recife

52: cOstA rIcA - grécIA
1-1

cOstA rIcA gANhA NOs pÊNALtIs (5 - 3)

29 DE juNhO - 16:00

Estádio mineirão
belo horizonte

49: brAsIL - chILE
1-1

brAsIL gANhA NOs pÊNALtIs (3 - 2)

28 DE juNhO - 12:00

Estádio Nacional
brasília

53: frANÇA - NIgérIA
2-0

30 DE juNhO - 12:00

Estádio beira-rio
porto Alegre

54: ALEmANhA - ArgéLIA
2-1

30 DE juNhO - 16:00

Arena de são paulo
são paulo

55: ArgENtINA - suíÇA
1-0

01 DE juLhO - 12:00

Arena fonte Nova
salvador

56: béLgIcA - EuA
2-1

01 DE juLhO - 16:00

Estádio do maracanã
rio de janeiro

57: frANÇA - ALEmANhA
0-1

04  DE juLhO - 12:00

Estádio castelão
fortaleza

58: brAsIL - cOLômbIA
2-1

04  DE juLhO - 16:00

Estádio Nacional
brasília

59: ArgENtINA - béLgIcA
1-0

05  DE juLhO - 12:00

Arena fonte Nova
salvador

60: hOLANDA - cOstA rIcA
0-0

hOLANDA gANhA NOs pÊNALtIs (4 - 3)

05  DE juLhO - 16:00

Estádio mineirão
belo horizonte

61: ALEmANhA - brAsIL

08  DE juLhO - 16:00

Arena de são paulo
são paulo

62: ArgENtINA - hOLANDA

09  DE juLhO - 16:00

Estádio do maracanã
rio de janeiro

64: [v61] - [v62]

13  DE juLhO - 15:00

Estádio Nacional
brasília

63: [L61] - [L62]

12  DE juLhO - 16:00

OITAVOS de-FInAl

MeIAS-de-FInAIS FInAlTerceIrO lUGAr

QUArTAS-de-FInAl

fAse finAl do mundiAl 2014

f1: leWis hAmilton mercedes vence em cAsA

Lewis 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 austra-
liano 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 aproxi-
mou-se com velocidade, mas não teve tempo suficien-
te para atacar de maneira definitiva nas voltas derra-
deiras da corrida 
O atual campeão Sebastian Vettel, foi quem protago-

nizou junto com o espanhol Fernando Alonso, da Fer-
rari, 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 po-
sições de limites da pista e falta de espaço para ultra-
passagem. 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 par-
te 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 mui-
to apertado. Mas sabemos que quando estamos numa 
competição  é sempre assim difícil. Quando me disse-
ram 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 cor-
rida com problemas na caixa.Lewis Hamilton assumiu 
que a vitória no GP da Inglaterra dificilmente poderia 
vir em melhor altura. o piloto da Mercedes atravessa-
va uma fase complicada, estava já a 29 pontos de nico 
Rosberg no Mundial e, assim, conseguiu encurtar bas-
tante 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 compos-
to 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 com-

panheiro com problemas” e que a sua preferência seria 

sempre “uma dobradinha”. “Mas é verdade que pre-
cisava mesmo deste resultado e por isso estou muito 
feliz ” 
“Este fim de semana mostrou que nunca devemos de-

sistir”, afirmou, numa referência óbvia à classificação 
quando perdeu a pole-position sem tentar uma última 
volta. “não desisti. apenas achei que não iria conse-
guir 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 Raikko-
nen, 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 atravessa-
va 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 – Rai-
kkonen deixou seu monologar a coxear , e com bastan-
tes dores, já Massa até tentou retornar, mas os danos 
eram irreparáveis em pouco tempo. 
O acidente de Raikkonen ocasionou a entrada do car-

ro de segurança e instantes depois a direção de prova 
decidiu dar a bandeira vermelha. A prova ficou parali-
sada cerca de 50 minutos até uma nova largada. 
Próximo encontro a 20 de julho no GP da Alema-

nha.

HÉlDER DIAS
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P Equipa J V E D GM  GS P

1-DC United 17 8 4 5 24 18 28
2-Sporting KC 17 7 5 5 23 15 26
3-NE Revolution 16 7 2 7 23 23 23
4-Toronto FC 14 6 3 5 19 18 21
5-NY Red Bulls 17 4 8 5 26 26 20
6-Columbus Crew 17 4 8 5 19 19 20
7-Houston Dynamo 18 5 3 10 18 34 18
8-Philadelphia U. 18 4 6 8 26 30 18
9-Chicago Fire 16 2 10 4 24 27 16
10-Impact Montréal  16 3 5 8 16 27 14

gruPo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 17 11 2 4 33 24 35
2-Real Salt Lake 17 7 7 3 27 23 28
3-Colorado Rapids 17 7 5 5 24 19 26
4-FC Dallas 19 7 5 7 30 29 26
5-Vancouver W. 16 6 7 3 26 22 25
6-LA Galaxy 14 5 6 3 19 13 21
7-Portland Timbers 18 4 9 5 30 30 21
8-Chivas USA 17 5 5 7 17 26 20
9-SJ Earthquakes 15 4 4 7 15 16 16

gruPo oeSte

eStAdoS unidoS (mLS)

quintA-feirA 10 de Julho
- entrevistA com emmAnuelle Afonso
  condecorAdA Pelo Governo frAncês
- vAmos renovAr A cAsA à PortuGuesA

sáBAdo 12 de Julho
- são João no cluBe orientAl

beLL fibe: 880 | Videotron: 255

2014/15 BenficA frente A sPortinG
será o Primeiro duelo entre ‘GrAndes’
Realizou-se esta tarde o sorteio dos campeona-

tos profissinais para a temporada desportiva de 
2014/15, sendo que o primeiro embate entre ‘gran-
des’ 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 fu-
tebol 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 cam-
peonato, 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 primei-
ra liga, passando a competição a contar com 18 clu-
bes e, consequentemente, 34 jornadas. Noutro pon-
to 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”
Presidente 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 pre-
sidente do Boavista, joão Loureiro, não escondeu a 
emoção quando deixou uma mensagem de agrade-
cimento 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 profis-
sionais de futebol. 
Sobre os objetivos que o emblema “axadrezado” vai 

perseguir esta época, joão Loureiro preferiu não ele-
var 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 épo-
ca, 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 equi-
pa dentro das nossas possibilidades, e vamos tentar 

disputar os jogos lutando pelos três pontos”, garantiu 
joão Loureiro. 
O presidente do clube portuense mostrou-se con-

fiante com o plantel que está a construir, juntamente 
com o técnico da equipa, petit. “temos um orçamen-
to 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 estAmos PreocuPAdos”
Diretor-desportivo do Sporting diz que o clube vai 

manter a sua programação e terá os seus trun-
fos para jogar caso seja necessário. 
augusto inácio mostrou-se otimis-
ta depois do sorteio da i Liga, no 
qual representou o sporting, quan-
to ao objetivo de a sua equipa fazer 
uma boa temporada. “O resultado 
do sorteio deve ser encarado com 
naturalidade, pois jogamos contra 

todos e há que pensar no que teremos que fazer den-
tro do campo. não estamos preocupados com as saí-

das e há coisas que não controlamos, 
como as cláusulas de rescisão. acon-
teça 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 mo-
mento certo”.

sPortinGJuventude
leoninA não AceitA
susPensão de sócios
Claque mostrou “indignação” pelo castigo, que 

considera pouco democrático, e vai mesmo tentar 
recorrer, disponibilizando um advogado aos sócios pu-
nidos. a juventude Leonina revelou-se profundamen-
te 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 agres-
sões verbais a membros dos órgãos sociais do emble-
ma 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 comuni-
cado publicado no seu perfil oficial de Facebook. “A 
juventude Leonina vem por este meio mostrar a sua 
indignação face à resolução tornada pública em for-
ma de comunicado pelo Sporting Clube de Portugal. 
estranhamos, não compreendemos e não aceitamos 
que o Conselho Fiscal e Disciplinar acuse inequivo-
camente quatro sócios do clube e da Juventude Leoni-
na, sem que se cumpram os requisitos mínimos antes 
de um julgamento em praça pública, esta decisão não 
se coaduna com uma instituição centenária com esta-
tuto 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 iden-
tificar 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 en-
quanto 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 tem-
po a anunciar e a festejar como se fosse um qualquer 
campeonato desportivo.” Por fim, a Juventude Leo-
nina 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.”
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fINALmENtE pAz E trANquILIDADE Em NOs-
sA cAsA. minha esposa e eu fomos sempre mui-
to 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

AbENÇOADA pArA pODEr DEsfrutAr O vE-
râO 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.  

posso dizer que abri os olhos outra vez, por mi-
lagre  de NOssA srA DE fátImA, porque a mi-
nha 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 mi-
nha vIrgEmzItA que através da  mEDALhA mILAgrOsA ,me ajudou a 
recuperar. OLgA gOmEz.

chAmO-mE EDuArDO fErrEIrA E A mINhA 
vIDA muDOu, graças á ajuda do ArcANjO  sÃO 
mIguEL através da poderosa mEDALhA mILA-
grOsA porque transmite um tipo de poder es-
piritual. 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 mui-

ta 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.       

Nós sOmOs A fAmILIA DuArtE estamos muito  
contentes de ter adquirido esta relíquia única por-
que 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 ami-
zades equívocas. 

Eu sabia que ao ter fé e confiança no  ARCANJO 
sÃO mIguEL ele nos ajudaria, e foi assim mes-

mo, 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.


