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EM DESTAQUE

Steven Vitória, luso canadiano,
no Benfica por quatro épocas Pág. 23
Crónica

Mesmo Tarde, Vale

Açores

a

Pena
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Desporto

Bento explica polémica
Moutinho e a felicidade
em Israel

Projecto aprovado pelos EUA Jesus tem de
adia redução da Base das
fazer autocrítica
Pág. 5
Lajes

Pág. 21

Pág. 22

Presidente da Câmara
de Montreal preso pela
UPAC e obrigado a
demitir-se
Segunda-feira, 17 junho às 6h00, a UPAC (Unidade Policial Anti-Corrupção), prendeu o presidente da câmara de Montreal, Michael
Applebaum, na sua residência, em Notre-Dame de-Grâce. A UPAC
acusa o Sr. Applebaum de catorze chefes de acusações, por fraude ao
governo, corrupção municipal, abuso de confiança e conspiração.
Página 6

serviço de análise do seu vinho
GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO

Mosti Mondiale 2000
42

VARIEDADES
DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

40

CADA

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE

PORTUGAL,

EM CARVALHO E CASTANHO,

5 A 250 LITROS.
ATENÇÃO: sE NÃO TEm sElO DA mOsTI
mONDIAlE é pOrQuE NÃO é mOsTI mONDIAlE
20 lITrOs

DE

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

Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
19 DE Junho
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
	Jardim Da Celeste
09:45 À Boleia
10:15 ALTA PRESSÃO
10:45	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:14	Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00 De CarasDireto
16:34	Portugueses Pelo Mundo
Osaka-Japao
17:16	Correspondentes
17:45 AntiCrise
18:15 O Preço Certo
19:00 24 Horas
20:02	Sinais de Vida
20:46 Telejornal Madeira
21:22 Telejornal - Açores
21:53	Portugal Aqui Tão Perto
22:45	RTP Premium
23:30 Nativos Digitais
00:00 24 Horas
00:30 Inesquecível
QUINTA-FEIRA
20 DE Junho
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:45	Moda Portugal
10:15	Biosfera
10:51	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:15	Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00	Linha da Frente
16:30 A História dos Açores
17:15 Em Reportagem
(Madeira)
17:43 AntiCrise
18:15 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:01	Sinais de Vida
20:44 Telejornal Madeira
21:21 Telejornal - Açores
21:53	Portugal Aqui Tão Perto
22:45	Música Maestro
23:30	Grandes
Quadros Portugueses
	Vieira da Silva
00:00 24 Horas
00:30	Grande Reportagem-Sic
01:00 Trovas Antigas,
	Saudade Louca
SEXTA-FEIRA
21 DE Junho
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Zig Zag
09:45 ENTRE PRATOS
10:15 Iniciativa
10:45	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:15	Rebelde Way
15:00 TelejornalDireto
16:00	Sexta às 9Direto
16:30 AntiCrise
17:00	Programa a designar
19:00 24 HorasDireto
20:00	Sinais de Vida
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45	Portugal Aqui Tão Perto
22:45 Esta É a Minha Família
23:30	Mundo Golfe
00:00 24 Horas
00:30 O RESTAURANTE
01:00	Sexta às 9
01:30	VIVER É FÁCIL
SÁBADO
22 DE junho
02:00	África 7 Dias
02:30	Consigo
03:00	Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00	Biosfera
05:30	Mais Europa
06:00 Esta É a Minha Família
06:45	Grandes
Quadros Portugueses
	Vespeira
07:15	Pai à Força
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Futsal
11:00	Zig Zag
11:30 O Último Tesouro
12:00 Atlântida Açores
13:30 Timor - Leste Contacto

14:00	Sagrada Família
15:00 TelejornalDireto
16:00 Enamorados no
Trindade - Os Lábios
16:30	Feitos ao Bife
17:45	Música Maestro
18:30	Moda Portugal
19:00 24 HorasDireto
20:00	Música Portuguesa
	Brasileira
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Depois do Adeus
22:45	Herman 2013
00:01 24 Horas
00:30 Timor - Leste Contacto
01:00 Almeida Garrett
DOMINGO
23 DE JUNHO
02:00	Áfric@global
02:30 INICIATIVA
03:00	Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00	Pai à Força
07:00	Poplusa
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15	FutsalDireto
11:00	África do Sul Contacto
11:30	Programa a designar
14:00	Poplusa
15:00 TelejornalDireto
16:00	Programa a designar
16:45	Grandes
Quadros Portugueses
	Vespeira
17:15	Programa a designar
19:00 24 HorasDireto
20:00	Pai à Força
20:15	Programa a designar
21:15 Telejornal Madeira
21:45 Telejornal - Açores
22:15	Feitos ao Bife
23:30 AntiCrise
00:15 24 Horas
00:45	África do Sul Contacto
01:15 Agora
SEGUNDA-FEIRA
24 DE junho
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
08:00	Jornal da Tarde
09:16	Zig Zag
10:00	Beirais em Festa
13:00	Portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:15	Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00	Planeta Música
17:15 New Jersey Contacto
17:45 AntiCrise
18:15 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:01	Sinais de Vida
20:44 Telejornal Madeira
21:20 Telejornal - Açores
21:45	Festas Sanjoaninas
2013 - Marchas
23:15 Os Compadres
00:00 24 Horas
00:30 New Jersey Contacto
01:00 A História dos Açores
TERÇA-FEIRA
25 DE junho
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:45	Programa a designar
10:15	Mundo Golfe
10:46	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:13	Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 O Nosso Tempo
16:30	Música
	Portuguesa Brasileira
17:15 Em Reportagem
(Madeira)
17:45 AntiCrise
18:11 O Preço Certo
19:00 24 Horas
20:00Sinais de Vida
20:44Telejornal Madeira
21:21Telejornal - Açores
21:53Portugal Aqui Tão Perto
22:45Programa a designar
00:0024 Horas
00:30Programa a designar
01:00Bairro Alto
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Agenda

comunitária

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

Festa

de

São

Clube Portugal

joão no

O Clube Portugal de Montreal organiza domingo 23 de junho a sua grandiosa Noite de São João
no “Pátio das Cantigas do CPM”. Haverá sardinhada, bifanas, etc., com música e alegria. Bem-vindo. Para mais informações: 514-844-1406.

Arraial

de

São João

na

Missão Santa Cruz

A Missão Santa Cruz organiza segunda-feira 24 de junho, o Arraial de São João. 12h00 Eucaristia; 17h00 Rancho Folclórico Português de Montreal; 19h00 Rancho Folclórico Praias de Portugal;
21h00 Marcha Popular da Associação Portuguesa do Canadá; 22h00 Marcha Popular do Clube
Oriental.

Festa

de

São João

em

Laval

A Associação Portuguesa de Nossa Senhora de Fátima organiza a festa nacional no domingo 23
de junho pelas 13h-15 haverá sardinhada grelhada e bifanas. Às 18h00, haverá jogos insufláveis,
palhaços, pinturas faciais, entretenimento. Às 19h30 haverá saudação à bandeira e discurso
patriótico. Às 19h45, Grupo Folclórico Pied Léger. Às 20h30, dança em linha. Às 20h45, Zumba.
Às 22h00 haverá um espetáculo malabaristas (de fogo). Às 23h30, Fogueira. Haverá serviço de
bar, sardinhas e bifanas. E muito mais... Esta festa vai ser realizada no 1815, rua Favreau em
Chomedey ao lado da Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Bem-vindo a todos.

Festa

de

São João

no

Clube Oriental

O Clube Oriental, sempre a divulgar a lingua portuguesa, organiza no dia 23 de Junho as festividades de São João Batista com a nossa marcha e com nova roupa. Haverá música e supresas.
Venham todos ao Oriental, não há igual!

Zumba

em

Laval

Haverá aulas de Zumba às segundas e quartas-feiras a partir das 19h00.
Para mais informações contatar Lina: 514-296-4597.

Lançamento Do Manual Português Comunicativo
A Secção de Estudos Portugueses e Lusófonos do Departamento de Literaturas e Línguas Modernas da Faculdade de Artes e Ciências da Universidade de Montreal, com o apoio do Consulado-geral de Portugal em Montreal e da Caixa Portuguesa Desjardins, têm o prazer de convidar V.
Exa. para o lançamento do Manual Português ComunicAtivo 1 de Luís Aguilar e Vitália Rodrigues,
no dia 27 de junho das 17 às 19 horas, na sala C-2081/C-2083 do Pavilhão Lionel-Groulx, sito no
3150, rue Jean-Brillant da Universidade de Montreal.
Um Porto de Honra será servido no final. Na expectativa de podermos contar com V. Ex.ª na sessão em apreço, apresento respeitosos cumprimentos.
Ler a totalidade da informação: http://www.teiaportuguesa.com/manualportugues.htm

Agradecimento

do presidente

A direcção do Centro Comunitário do Divino Espírito Santo de Anjou, (Humberto Cabral, Victor
Pereira, Amilcar da Paz, Luis Sousa, José de Melo, João Sanches, José Brum, Fernando Ramos,
Jimmy Faria) quer agradecer a todos que ajudaram de qualquer forma nas grandes festas do Divino Espírito Santo de Anjou de 2013, quer seja as famílias que receberam as domingas, os benfeitores, os Mordomos de 2013 (A família Miranda), e as pessoas que oferecerem o pão, a carne,
a massa e muito mais. Obrigado e Viva o Espírito Santo, e que Ele dê o pago a todos. Obrigado.
Humberto Cabral

Horóscopo

Carneiro: Carta Dominante: 7 de
Espadas, que significa Novos Planos,
Interferências. Amor: Sentir-se-á liberto para expressar os seus sentimentos e amar espontaneamente. Que
a juventude de espírito o faça ter o mais belo
sorriso! Saúde: Estará melhor do que habitualmente. Dinheiro: Boa altura para pedir aquele
aumento ao seu chefe.
Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36
Touro: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão.
Amor: Irá sentir necessidade de se
isolar para fazer uma análise à sua
relação. Oiça o seu coração... descubra dentro de si o caminho para a felicidade.
Saúde: Tendência para se sentir um pouco febril e sem energia. Dinheiro: O seu rendimento
poderá não ser tão bom quanto deseja.
Números da Sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10
Gémeos: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Ignore comentários maldosos de pessoas indesejáveis. Não dê
ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde:
Poderá sentir-se debilitado e febril. Dinheiro:
Procure não desistir dos seus objetivos.
Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7
Caranguejo: Carta Dominante: O
9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Anda muito nervoso, o que poderá provocar algumas discussões
com os seus familiares mais chegados. Reúna a sua família com o propósito de
falarem sobre os problemas que vos preocupam. Saúde: Sentir-se-á muito bem física e
espiritualmente.
Dinheiro: Previna-se contra tempos difíceis.
Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22
Leão: Carta Dominante: 7 de Copas,
que significa Sonhos Premonitórios.
Amor: Ponha em prática os sonhos e
as fantasias que tem tido. Nunca desista dos seus sonhos!
Saúde: Faça um exame à vista.
Dinheiro: Poderá receber a notícia de uma promoção profissional.
Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3
Virgem: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Seja mais consciencioso para
não criar mal-entendidos com o seu
par. Preocupe-se em ser bom e justo
pois será feliz!
Saúde: Proteja a sua pele.
Dinheiro: Prevê-se estabilidade na sua vida financeira.
Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: Ás de
Paus, que significa Energia, Iniciativa.
Amor: Dê mais liberdade ao seu parceiro. Não ponha de parte aqueles que
ama, cuide deles com carinho.
Saúde: Cuide do seu sistema digestivo.
Dinheiro: Esteja atento às novidades no seu
local de trabalho.
Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17
Escorpião: Carta Dominante: 10
de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O egoísmo é
uma característica que deve moderar.
Combata a sua fraqueza e fortaleça as
suas virtudes. Saúde: Procure com maior frequência o seu dentista. Dinheiro: Tente conter-se um pouco mais nos seus gastos.
Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49
Sagitário: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão. Amor: Seja sincero com a
sua cara-metade. Fale sobre o que é
verdade, necessário e carinhoso. Saúde: Momento indicado para fazer a introspeção
que tanto necessita. Dinheiro: Altura de maior
lucidez sob o ponto de vista financeiro.
Números da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1

.
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Membre officiel

Capricórnio: Carta Dominante: Ás
de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade. Amor: Não deixe que a
sua teimosia deixe marcas numa amizade. O seu bem-estar depende da
forma como encara os problemas. Saúde: Poderá sentir sintomas que denunciam uma gripe. Dinheiro: O seu desempenho profissional
e agilidade poderão estar a ser postos à prova.
Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23
Aquário: Carta Dominante: Ás de
Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Respeite os sentimentos do seu
par, não seja tão narcisista. Procure
intensamente sentimentos sólidos e
duradouros, espalhando em seu redor alegria
e bem-estar!
Saúde: Uma ligeira dor de cabeça poderá afetar o seu dia.
Dinheiro: Estabeleça as prioridades a que deseja dar seguimento.
Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46
Peixes: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Evite conflitos familiares, tente
acalmar a situação. Procure ter uma
vida de paz e amor.
Saúde: Ao jantar opte por comer uma sopa.
Dinheiro: Vá trabalhar tranquilamente e deixe o
stress em casa.
Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70

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

responsável por violência se mantiver

Governo

ASSIM VAI PORTUGAL

em funções”

Este artigo é comentado por Tony Saragoça
ses que elegeram legitimamente este governo por
4 anos. Depois de completar o seu mandato o povo
decidirá democráticamente o que fazer dele. Em
todos os países do mundo há regularmente manifestações contra os governantes, sobretudo organizadas pelos movimentos sindicais, que esses a cada
vez que sentem o seu “tacho” em perigo, servem-se
do povo para alcançarem os seus fins partidários,
pois duvido muito que o façam por interesses sociais. Quando o Sr. Soares diz que todas as classes
sociais estão contra este governo, não é totalmente
certo. Seria mais correto dizer que há pessoas descontentes em todas as classes sociais. Uma manifestação de 20, 50 ou 100 mil pessoas, está muito longe
de representar uma maioria num País de quase 11
milhões de residentes. Mário Soares nunca aceitou
o estatuto de simples cidadão que é, uma vez decorridos os seus anos de homem público. Mas quer

queira ou não, o tempo acabará por lhe fazer compreender que Portugal continuará a existir mesmo
sem os seus comentários de indivíduo revoltado e
frustrado por não ter hoje a mesma cobertura mediática de que outrora foi benificiado. Queira Deus
que Portugal nunca venha a viver os tipos de violência da qual somos testemunhas todos os dias, em
muitos outros países. Se isso vier a acontecer, ele
será tão responsável como aqueles que diretamente são alvo de a terem provocado. Tão ladrão é o
que vai à vinha roubar, como aqueles que ficam de
fora à espera. Com as suas declarações alusivas à
violência, o Sr. Soares não está nem mais nem menos que a chamar a atenção para ela, influênciando
mesmo aqueles que até aí, não tinham intenção nenhuma de a utilisar. Chama-se a isso: “Pôr os cães
à bulha e depois pôr o seu rabo de fora”. Com isto
me vou, boa semana a todos.

Aumentamos
ainda o valor, mas,
não o preço
$ 600

39

por
mês1

-----------------

ex-chefe de Estado Mário Soares advertiu hoje
o Presidente da República que, se continuar a
proteger o Governo, será responsável pela perda de
pacifismo e por uma progressiva violência do povo
português. “Pense bem senhor Presidente da República”, disse Mário Soares no final da sua intervenção,
que abriu a série de discursos da conferência “Libertar
Portugal da austeridade” na Aula Magna de Lisboa. A
intervenção do ex-chefe de Estado levantou por diversas vezes a plateia, pondo centenas de pessoas a gritar
“demissão, demissão”. Mas a parte mais significativa
do discurso de Mário Soares foi quando se dirigiu a
Cavaco Silva e lhe fez uma série de avisos. “O Presidente da República tem feito tudo para proteger este
Governo, que considera legítimo, mas não é verdade
que o seja. Quando o povo, que é quem mais ordena, se manifesta praticamente todos os dias contra um
Governo que elegeu com base em falsas promessas,
que ignora a Constituição da República, não pode nem
deve ser considerado legítimo”, sustentou Mário Soares.Depois, o ex-Presidente da República advogou que
Cavaco Silva poderá vir a ser responsabilizado diretamente se mantiver o atual executivo de coligação em
funções”. É bom para todos nós que o senhor Presidente da República deixe de considerar este Governo
como legítimo, porque o povo e todas as classes sociais
(dos militares às igrejas, passando pelos funcionários
públicos) estão contra ele”, declarou. “Se continuar [a
proteger o Governo], será responsável pela perda de
paciência e pacifismo que temos tido até agora e que o
povo se torne progressivamente mais violento. Pense
senhor Presidente da República nas responsabilidades
que lhe serão assacadas”, disse. Mário Soares apelou
depois à ação dos portugueses contra “o medo, pela
liberdade, pelo diálogo, pela conjugação de vontades”,
em nome de uma atitude patriótica.
O Sr. Mário Soares, ex-primeiro ministro, ex-presidente da república, hoje confortávelmente
reformado, não é capaz de ficar calado. Arma-se
em defensor dos oprimidos e anjo de paz, quando
na realidade não passa de ser ele próprio um instigador de violência, tão grande ou maior ainda que
aqueles que estão no governo. Que mandato tem
este senhor para falar em nome dos portugueses?
Quem lhe deu o direito de julgar se este governo é
legítimo ou não? Que eu saiba, foram os portugue-
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même période de 24 h. Sous réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Rogers. Le tarif peut être modiﬁé sans préavis Taxes en sus. 3. Le temps d’antenne comprend
uniquement les appels du Canada vers un numéro canadien, facturés à la minute. Chaque minute additionnelle coûte 45 ¢ (20 ¢ pour le Renvoi d’appel). 4. Le forfait comprend les messages envoyés du
Canada vers un numéro de sans-ﬁl canadien, américain ou international. Les messages texte entrants et sortants à tariﬁcation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les
messages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 5. Permet la réception et le stockage de jusqu’à trois messages de trois minutes chacun durant un maximum
de trois jours. 6. Offre valide dans le cadre d’une nouvelle activation avec entente Balance24 de deux ans et Forfait futé. Taxes en sus. Des frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil et
(ou) des frais d’annulation de service s’appliquent selon les modalités de votre entente. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2013 Fido Solutions
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Monte Adriano vai construir
duas barragens em Cabo Verde
A construtora portuguesa Monte Adriano vai assinar
este mês com o Governo cabo-verdiano o contrato
para a execução do Projeto de Ordenamento das
Bacias Hidrográficas de Flamengos e Principal, a
edificar no conc...
Ténis: Câmara das Caldas de
Rainha homenageia Frederico Silva
A Câmara Municipal das Caldas da Rainha aprovou
por unanimidade um voto de congratulação ao tenista português Frederico Silva, felicitando-o pela sua
vitória no torneio de pares juniores de Roland Garros. “...
Fora de campo: Bloco de
Esquerda pede demissão de Crato
A coordenadora do BE Catarina Martins defendeu,
na segunda-feira, que a greve dos professores demonstrou uma gigantesca derrota do Governo e a
incapacidade política do ministro da Educação e pediu a demissão ...)
Exportações para a Venezuela
multiplicaram-se por seis nos últimos...
Portugal vê na Venezuela uma “janela recíproca”
para impulsionar as relações de cooperação económica entre os empresários, tendo as exportações
portuguesas para este país multiplicado por seis o
valor nos últim...
Faro: Macário Correia suspende
mandato mas apresenta novo recurso
O presidente da Câmara Municipal de Faro, Macário
Correia, anunciou que vai pedir a suspensão provisória das funções, até que seja conhecido o resultado do recurso que vai interpor...
Sindicato acusa Câmara do Porto de
querer “extinguir” o feriado de S. João
O Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Local (STAL) acusou a Câmara do Porto de querer
extinguir o feriado municipal do dia do S. João...
Quase 130 crianças de escolas de Viana
emigraram com os pais em ano e meio
Quase 130 crianças que frequentavam o ensino básico no concelho de Viana do Castelo emigraram
com familiares no último ano e meio, indica um estudo revelado pela Câmara Municipal local....
Mulher acusada de matar marido a tiro
no Porto diz que disparo foi acidental
A mulher acusada de matar marido a tiro em 22 junho de 2012, num apartamento no Porto, disse em
tribunal que nunca tinha visto a arma antes dos factos e que esta se disparou acidentalmente....
Zona urbana de Esposende com
investimentos avaliados em 6,68 ME
O novo quartel da GNR foi um dos equipamentos
construídos na zona urbana de Esposende ao abrigo
do “Urbi”, um projeto que levou àquela cidade investimentos avaliados em 6,68 milhões ...
Polícia chamada a várias
repartições de finanças por
causa do pagamento do IUC - Sindicato
A polícia deslocou-se segunda-feira a várias repartições de Finanças por desacatos de contribuintes
que aguardavam em longas filas para poder pagar o
Imposto Único de Circulação (IUC), informou o sindicato dos Impostos....
Madeira sem dinheiro para pagar
subsídio de férias a funcionários
Jardim promete proceder ao pagamento do subsídio,
segundo a forma prevista na lei aprovada na Assembleia da República
Por cada seis jovens existem
176 idosos no norte da Madeira
O secretário regional da Madeira dos Assuntos Sociais, Francisco Ramos, revelou que o índice de envelhecimento na Madeira tem vindo a crescer...
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Um em cada dez portugueses terá
mais de 80 anos em 2050, diz OCDE
E

m 2050, quase um terço (32%) da população
portuguesa terá mais de 65 anos e um em cada
dez residentes (11%) terá mais de 80 anos, indica
o relatório «A Good Life in Old Age» divulgado
segunda-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).
Os valores de Portugal são superiores às médias estimadas para o conjunto da OCDE, que apontam para
25,7% da população com 65 ou mais anos em 2050
e 10% com mais de 80 anos. Actualmente, 19% da
população portuguesa tem mais de 65 anos e 5% tem
mais de 80 anos. Os gastos com cuidados de longa
duração representam actualmente em Portugal 0,1%
do PIB, muito abaixo da média de 1,6% registada na
OCDE. Para 2050, o relatório prevê que este valor
duplique para 0,2% do PIB.
O estudo antecipa que o número de pessoas com
mais de 80 anos vai duplicar até 2050, subindo para
9,1% da população nos países da OCDE e para 11,3%
na União Europeia.
O relatório conjunto «A Good Life in Old Age» da
OCDE (Organização da Cooperação e Desenvolvimento Económico) e da Comissão Europeia foi divulgado hoje em Paris e precisa que actualmente o
número de pessoas com mais de 80 anos representa
3,9% da população nos países da organização e 4,7%
nos 27 Estados da União Europeia (UE).
Além de prever que metade do número de pessoas
com mais de 80 anos em 2050 vai precisar de ajuda diária, o relatório sublinha que o Estado já tem
dificuldades em apoiar apropriadamente idosos com
reduzidas capacidades físicas ou mentais.
O relatório “A Good Life in Old Age” defende que
“são necessárias importantes reformas para melhorar
os serviços de cuidados de apoio aos idosos fragilizados e para os proteger contra níveis de cuidados
insuficientes”. Actualmente, numerosos países da
OCDE e da UE já adoptaram legislação que impõe
critérios mínimos para o funcionamento de lares, mas
apenas em termos de condições de vida e de dotação
de pessoal.
Este tipo de abordagem de níveis mínimos de qualidade não é suficiente, referem os autores do estudo,
defendendo que é necessário validar os resultados, a
segurança, a eficácia e a opinião dos pacientes antes
de conceder licenças aos lares, como é o caso na Alemanha, Austrália, Estados Unidos e Holanda.
Também é conveniente duplicar os esforços para
aumentar o nível dos cuidados ao domicílio e nas estruturas de acolhimento com serviços, onde a quali-

dade nem sequer é avaliada, obrigatória nem normalizada na maioria dos países, quando 70% dos idosos
dependentes recebem cuidados em casa.
Se os Estados querem responder à procura futura
de cuidados de melhor qualidade e de escolha dos
pacientes devem fazer com que as informações necessárias da qualidade dos cuidados de longa duração
sejam acessíveis ao público.
A Alemanha, Austrália, Canadá, Finlândia, Irlanda
e Reino Unido e outros países já permitem aos utilizadores a comparação da qualidade das diferentes
estruturas de cuidados.
A maioria dos países dotou-se de leis que tentam
impedir abusos, designadamente através da difusão
pública de casos específicos, da criação de mecanismos para apresentar queixas ou da introdução de mediadores encarregados de tratar os problemas.
Contudo, adianta o relatório, são muito poucos os
Estados que procuram sistematicamente saber se os
serviços de cuidados de longa duração são seguros,
eficazes ou se respondem às necessidades dos pacientes.
Assim, apenas um terço dos países da OCDE recolhe estatísticas sobre as quedas e as fracturas que
ocorrem, as quais representam uma importante percentagem nas causas de morte dos idosos.
Alguns países, como os Estados Unidos, a Finlândia, a Islândia e a Holanda, avaliam a depressão nos
idosos dependentes.
Outros países como Portugal, Alemanha, Coreia do
Sul, Holanda e Reino Unido, acabam de começar a
avaliar serviços de cuidados de longa duração.
Fracos níveis de cuidados, frequentemente resultantes de uma falta de comunicação entre os hospitais,

os médicos e as estruturas de cuidados, podem provocar hospitalizações inúteis, defende o relatório.
Os dados da OCDE das hospitalizações evitáveis de
pessoas com mais de 80 anos devido a doenças crónicas evidenciam o nível medíocre dos cuidados no
conjunto dos países.
O estudo exemplifica que as taxas de hospitalização
evitáveis devido à asma variam de 20 por 100 mil
habitantes na Alemanha, a 254 na Letónia, a 450 na
Finlândia e 650 na Coreia do Sul.
As variações são similares para os idosos com diabetes não controlada ou broncopneumonia obstrutiva, refere.
O relatório “A Good Life in Old Age” foi realizado
por especialistas da OCDE, da Áustria, do Canadá,
dos Estados Unidos, da Holanda e do Reino Unido.

Projecto

A Voz de Portugal | 19 DE junho de 2013 | P. 5

aprovado pelos
adia redução da Base das

O

projeto de lei que determina o orçamento das
forças armadas americanas no próximo ano,
chamado FY14 National Defense Authorization
Act, tem agora de ser aprovada no Senado, o que
deve acontecer no final do verão.
A pedido de um conjunto de congressistas relacionados com Portugal, o texto da legislação determina
que “a secretaria da Força Aérea não deve reduzir
a estrutura na Base Aérea das Lajes até 30 dias depois do Secretário da Defesa concluir o Relatório de
Consolidação de Estruturas Europeias”, que deve ser
apresentado no final do ano.

No projeto, acrescenta-se ainda que a Secretaria
de Defesa deve “informar os comités de defesa do
Congresso sobre o relatório” e que este deve incluir
“uma avaliação específica da eficácia da Base Aérea
das Lajes, Açores, no apoio às forças americanas no
estrangeiro.”
O presidente da National Organization of Portuguese Americans (NOPA), Francisco Semião, confirmou
à agência Lusa que a organização “esteve a fazer lóbi
nos bastidores” e que trabalhou em conjunto com
os membros do Portuguese Caucus, a associação de
congressistas que defende os interesses de Portugal
no Congresso dos EUA. A Lusa teve acesso a uma
carta que oito congressistas dirigiram aos responsáveis pelo orçamento das forças armadas, Howard P.
Buck McKeon e Adam Smith.

EUA
Lajes

No documento, os congressistas pedem “a inclusão
de linguaguem que proíba a redução da estruturas nas
Lajes até que o Secretário da Defesa conclua o Relatório de Consolidação de Estruturas Europeias”.
Além disso, lembram o papel histórico desta base
militar e destacam as vantagens que continua a ter na
luta contra o terrorismo, sublinhando que “ao contrário de alguns parceiros europeus, Portugal nunca negou a possibilidade de realizar missões operacionais”
no local. “Compreendemos totalmente a realidade
orçamental que enfrentamos. No entanto, ao reduzirmos a nossa presença na Europa, temos de tomar decisões com base no valor estratégico tático e
global de cada localização”, salientam.
“Hoje custaria [vários] mil milhões para
construir uma base como as Lajes, e se os
nossos decisores estratégicos decidirem abdicar de algo tão vital, então, no mínimo,
este comitê deve encorajar a criação de um
programa piloto que privatize as suas operações, para que continue em funcionamento,
e que garanta acesso 24 horas por dia, sete
dias por semana”, argumentam os responsáveis. Os congressistas dizem ainda que,
caso o encerramento da base seja a única opção, não
querem forçar “os açorianos a ter de escolher entre a
lealdade aos Estados Unidos e alimentar as suas famílias, essencialmente forçando Portugal a encontrar
um novo inquilino para o local.”
A carta é assinada pelos luso-americanos Devin Nunes, Jim Costa e David G. Valadão, bem como Bill
Keating, David Cicciline, James C. McGovern, Jeff
Denham e Doug LaMalfa. O presidente do Governo
açoriano, Vasco Cordeiro, esteve em Washington no
início deste mês para “contactos reservados” sobre
o assunto, tendo sublinhado na altura a sua “grande
preocupação” em relação ao assunto. Os norte-americanos têm prevista uma redução do seu contingente
das Lajes em mais de 400 militares e 500 familiares
a partir do próximo ano.

Investigador alerta para complexo
megalítico na ilha Terceira

“A primeira fase deste processo era fazer um inventário exaustivo do que lá está e nem sequer isto foi
feito. Estou a fazer um inventário exaustivo, mas já
estou há dois anos a trabalhar nisso e ainda não consegui inventariar tudo”, frisou, em declarações à Lusa,
Félix Rodrigues, que foi hoje ouvido pela comissão
de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa dos
Açores sobre esta matéria.O docente da academia açoriana, com formação de base em física, descobriu o
local há dois anos, tendo alertado a Direção Regional
da Cultura, mas recebeu como resposta um relatório
que negava a hipótese das construções serem anteriores ao povoamento português.”O que me foi dado foi
um relatório com uma interpretação do que aquilo era,
que eu não concordo, porque vem dizer coisas que eu
como físico não as posso aceitar”, frisou, rejeitando
teorias que digam que as estruturas são naturais.Para
Félix Rodrigues, as questões da geologia e da física
“estão claríssimas como água” e apontam para construções feitas pelo homem, mas falta estudar arqueologicamente as estruturas para as enquadrar num período
histórico.”Tem semelhanças nítidas com os trabalhos
típicos do megalitismo. Não quer dizer com isto que
seja forçosamente do neolítico ou do período megalítico, porque há necessidade de datação das estruturas. O
que acontece é que as estruturas são inequivocamente construídas e com semelhanças nítidas com outros
tipos de construções no norte da Europa”, salientou.
Segundo o investigador da Universidade dos Açores,
a Grota do Medo tem construções com “pedras gigantes”, feitas com tecnologia “desconhecida” e “não é
um trabalho típico dos portugueses”.”Há uma constru-

ção com dois patamares, em que as pedras gigantes
assentam em paredes construídas e que se inclinam
fazendo 60 graus e sobre estas leva uma pedra horizontal, que permite uma construção em cima”, exemplificou, acrescentando que existem “dezenas de construções” e algumas assemelham-se a uma necrópole.
Félix Rodrigues já levou ao local vários arqueólogos
nacionais e estrangeiros que defenderam tratar-se de
construções megalíticas, mas os arqueólogos contactados pela Direção Regional da Cultura defendem o
contrário.”Tenho impressão de que não vamos conseguir ter uma teoria razoável durante muito tempo,
porque temos tanto que estudar ali para tentar perceber
o que é que é e compete efetivamente à Direção Regional da Cultura valorizar o sítio, proteger o que deve
ser protegido e equacionar possibilidades ou não de
investigação no local”, defendeu.Para o investigador,
a possibilidade daquelas construções serem anteriores ao povoamento português interessa aos Açores e é
“fulcral para o entendimento de como é que a humanidade se movimentou entre a Europa e a América”.”É
uma questão que pode ser extremamente importante,
não deve ser desmerecida, não deve ser abandalhada,
deve ser estudada com o máximo de cuidado”, frisou, considerando que a confirmar-se a datação pré-histórica não desvaloriza o descobrimento dos Açores
pelos portugueses.Para Félix Rodrigues, mesmo que
se comprove que as estruturas são do início do povoamento português, o local tem um “potencial turístico
enorme”, havendo também um “cada vez maior interesse da sociedade civil” para tentar apurar a origem
das construções.

Açoriano Orental

Vasco Cordeiro voltou a Washington
para “contactos reservados”
O presidente do Governo açoriano voltou recentemente a Washington para “contactos reservados”
sobre as Lajes, tendo reiterado na segunda-feira
“grande preocupação” em relação ao dossiê e que
está a trabalhar ...
Santa Clara critica
corte “abrupto” nos apoios
O clube encarnado reagiu, em comunicado publicado no site oficial, ao corte de 600 mil euros no apoio
vindo do Governo Regional....
Perturbações nas escolas
serão analisadas caso a caso
O ministro da Educação, Nuno Crato, afirmou que o
Júri Nacional de Exames decidirá caso a caso, “em
função das ocorrências reais”, sobre as alegadas irregularidades denunciadas nos exames nacionais....
Alunos que não fizeram
prova farão a 02 de julho
O ministro da Educação, Nuno Crato, anunciou que
os alunos que na segunda-feira não conseguiram
realizar os exames de 12.º ano o farão no próximo
dia 02 de julho....
PSD pede ao Governo dos Açores para
retirar proposta de reestruturação
da Saúde
O líder do PSD nos Açores, Duarte Freitas, pediu ao
Governo da região para retirar a proposta de reestruturação do Serviço Regional de Saúde , que se
encontra em discussão pública....
Detido homem no aeroporto de Ponta
Delgada com cocaína para 12.600 doses
no corpo
A Polícia Judiciária anunciou a detenção, no aeroporto de Ponta Delgada, São Miguel, Açores, de um
homem que “transportava no interior do corpo noventa e dois invólucros” de cocaína que daria para
12.600 d...
Aparelho que deteta quedas de idosos
pode prevenir 40 mil mortes anuais
Um dispositivo que deteta a eventual queda de um
idoso e alerta os serviços de emergência poderá ajudar a prevenir anualmente 500.000 hospitalizações
e 40.000 mortes prematuras causadas por quedas
na Europa...
Mulheres europeias têm em média
pensões 39% mais baixas que os homens
De acordo com os dados do relatório, a pensão média das mulheres da União Europeia a 27 (EU-27)
é 39% mais baixa do que a pensão média dos homens, com o Luxemburgo (47%), a Alemanha (44%)
e o Reino Unido (43%) a constarem como os países
onde o fosso é maior. No extremo oposto estão os
países da Europa de Leste com a Estónia (4%) com

a desigualdade mais baixa, seguida da Eslováquia
(8%), Letónia (9%), República Checa (13%), Hungria
(15%) e Lituânia (15%). A Holanda (40%), o Chipre
(39%) e a França (39%) estão dentro da média europeia, enquanto um largo grupo de países ultrapassa
os 33% (Grécia, Irlanda, Áustria, Espanha, Portugal
e Bulgária) e cinco outros (Suécia, Roménia, Itália,
Noruega e Eslovénia) estão nos 30%.
Peixe proibido no país vendido como
bacalhau em refeições pré-cozinhadas
Um peixe de venda ilegal está a ser vendido como
bacalhau em refeições pré-cozinhadas da marca do
Grupo Auchan, que entretanto já mandou retirar os
produtos do mercado, revelou o Diário de Notícias...

CRÓNICAS

informações
Comportamento

durante
a entrevista de emprego (3)

E - Supere
Superar os obstáculos criados por você mesmo, pelo
entrevistador ou pela própria situação da entrevista; é
um procedimento fundamental em qualquer momento
da entrevista. Mas, se ela chegou até aqui passando pelas demais fases descritas anteriormente, um obstáculo
adquire um novo significado. Portanto, nunca diga “não”
ao entrevistador. Dizer “não” neste contexto significa
negar a posição ou opinião dele ou se negar a discutir
algum aspecto ligado ao cargo. Estratégica e diplomaticamente, permita que o entrevistador manifeste suas
opiniões por mais absurdas que elas lhe pareçam. Não
se contraponha a elas simplesmente, admita-as como
possíveis, mas não se furte de dar a sua opinião, inclusive questionando-as se for o caso. Também não se
negue a discutir qualquer aspecto teórico ou prático do
seu trabalho: mostre-se flexível, o que não significa abrir
mão de seus interesses e princípios.
F - Conclua
Se a entrevista deve ser encarada como uma relação profissional, você deve se preocupar com a sua
conclusão. Feche um ciclo definido. Este ciclo varia de
entrevista para entrevista, já que um primeiro contato
pode ser concluído muito mais rapidamente do que
uma segunda entrevista, por exemplo. O importante é
que você tenha em mente os limites do entrevistador,
e os limites que ele criou para aquela entrevista em
particular. Se você desenvolveu uma relação com ele
durante a entrevista, será fácil identificar os limites impostos. Lembre-se de não desconsiderar a presença
do entrevistador: muitos candidatos esquecem que estão falando para alguém e se perdem em divagações e
ilações inúteis ao processo. Se a entrevista propiciou o
desenvolvimento de temas mais profundos, a probabilidade de que você se empolgue é maior ainda. Assim,
não perca de vista que o objetivo é ser adequado aos
olhos do entrevistador. Como as entrevistas habitualmente costumam durar em torno de uma hora, controle
o tempo para que você tenha uma dimensão do ponto
em que a entrevista está. Se perceber que ela se encaminha para o final (e você deve perceber !) procure
comprometer-se com o processo. “Este nosso contato está sendo muito produtivo e interessante, espero
poder voltar a conversar com você”, é uma boa forma
de mostrar ao entrevistador seu interesse quanto ao
cargo, à entrevista em si e ao restante do processo de
seleção. Caso o entrevistador dê espaço, e se nada
houver sido dito antes, questione-o quanto ao resto do
processo, não de forma incisiva, mas demonstrando-se entusiasmado e interessado. Finalmente, espere
pela indicação dele de que a entrevista está concluída e preocupe-se em deixar uma imagem final tão ou
mais positiva do que aquela que você criou no início.
Agradecer pela oportunidade e a atenção é uma forma
ao mesmo tempo profissional e gentil de se despedir, e
pode até mesmo incluir o tradicional “espero que possamos voltar a conversar...”
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Presidente da Câmara de Montreal
preso pela UPAC e obrigado a demitir-se

S

Miguel Félix

egunda-feira, 17 junho às 6h00, a UPAC (Unidade Policial Anti-Corrupção), prendeu o
presidente da câmara de Montreal, Michael Applebaum, na sua residência, em Notre-Dame de-Grâce. A UPAC acusa o Sr. Applebaum de catorze chefes de acusações, por fraude ao governo,
corrupção municipal, abuso de confiança e conspiração.
O inquérito da UPAC, conhecido por Méandre, é sobre os contratos imobiliários da freguesia Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, no período de 2006
até 2011. O inquérito começou com umas informações obtidos no passado mês de março.
Também foi preso, segunda-feira, o Sr. Saulie Zajdel, antigo vereador municipal, até 2009, e Jean-Yves Bisson, antigo funcionário da freguesia Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Em fevereiro e
em maio passado, a UPAC tinha investigado os escritórios da câmara municipal na rua Notre-Dame.
A UPAC tinha questionado o Sr. Robert Rousseau,
director das licenças da freguesia, mas ele suicidou-se, em março, pouco tempo depois do encontro com
a UPAC. Applebaum foi eleito pelo conselho muni-

Amir Kadir, deputado de Mercier, sublinhou
os 60 anos da comunidade no parlamento
Miguel Félix
o quadro das regras parlamentares, os deputados têem no começo de cada sessão dos
trabalhos da Assembleia nacional, a possibilidade
de realizar dez declarações de um minuto cada.
Quarta-feira passada, dia 12 de Junho, o deputa-

N

do provincial de Mercier, Amir Khadir fez uma
declaração em frente da Assembleia Nacional, sobre os 60 anos da comunidade portuguesa e sublinhou o trabalho dos portugueses no seu bairro.
O Sr. Amir Khadir, deputado de Mercier, por Quebeque Solidário, foi o primeiro deputado eleito do
partido em 2008, e foi reeleito novamente em 2012.

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele
quer-vos ajudar a resolver todos
os vossos problemas, mesmo os
casos mais desesperados.
Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.:Pagamento
514-553-5975
flexível

cipal de Montreal, como presidente da câmara por
interino, depois da demissão do Sr. Gérald Tremblay.
Actualmente, a chefe de Visão Montreal, Louise Harel, pediu a demissão do Sr. Applebaum. Montreal
poderá assim ter três presidentes da câmara em menos de um ano. A CAQ pede a tutela da Cidade de
Montreal, tal como foi feito em Laval.
No momento em que encerramos
esta edição do jornal, foi confirmado que o Sr. Applebaum demitiu-se da
presidência à câmara municipal de
Montreal.

astrÓLogo – grande mÉdium vidente

professor aidara

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

514-374-2395
falo português

Transcrevo em francês a sua declaração, disponível
no processo verbal da sessão de trabalho:
“Merci, Mme la Présidente. Lundi, le 10 juin, on
célébrait le Jour du Portugal et de la diaspora portugaise. Alors, je m’adresse à l’Assemblée nationale, aujourd’hui, pour souligner la célébration du 60e
anniversaire de l’arrivée moderne des Portugais. En
effet, c’est en mai 1953 qu’un premier bateau, avec
à son bord 85 travailleurs, touchait terre, marquant le
début d’une vague importante d’immigration visant
à combler une pénurie de main-d’oeuvre au Québec.
Installée dans les quartiers Saint-Louis et Mile End,
la communauté luso-montréalaise est profondément
enracinée dans mon comté. Sa présence a permis de
freiner la détoriation du quartier et contribuer à son
essor à travers les nombreux commerces qui font la
spécificité de l’ouest du Plateau-Mont-Royal pour
ceux qui y viennent. Plusieurs associations, dont le
Centre d’action socio-communautaire de Montréal,
la Caisse Desjardins portugaise, du Club Portugal de
Montréal, ont grandement contribué à l’ancrage de
la communauté dans notre quartier, ainsi que l’église
Santa Cruz et l’Association portugaise du Canada.
Les citoyens de mon comté sont fiers et reconnaissants de l’héritage culturel et historique remarquable
que la communauté portugaise a transmis à la société
québécoise. Merci.”
Os nossos agradecimentos ao senhor Amir Khadir,
deputado de Mercier, pelas suas palavras a respeito
da nossa comunidade.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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Alvos A Abater
Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

N

esta nova guerra mundial, de cariz económico, em que a Europa é o palco principal, há
alvos nítidos a abater. Quem não os detecta está
pouco atento às medidas que têm sido tomadas
nos países da zona euro que estão a ser acompanhados pelo programa da Troica. Já não estamos
a falar em partidos políticos que estão à frente dos
destinos dos povos daqui ou dali. Qualquer partido político, seja ele de esquerda, direita ou centro,
agiria do mesmo modo perante o caos a que tudo
isto chegou. Sobre isto não tenhamos ilusões.
Como encontrar a paz nesta falta de pudor utilizada
pelos governantes junto das pessoas? Como construir
mecanismos que promovam o crescimento e o emprego no interior desta destruição perpetrada contra
homens e mulheres que nada podem fazer?
O que tenho visto acontecer é o desprezo total pelas populações que vivem na miséria e recorrem cada
vez em maior número a instituições de solidariedade
a fim de terem o essencial para se alimentarem a si
e aos que de si dependem. Triste cenário este num
espaço pequeno como é o nosso País!
Ricardos Salgado e Medinas Carreira vêm a terreiro
dizer palavras duras porém não sentidas, porque não
vividas, sobre o que fazer e como fazer. Hipócritas!
Recebem anualmente quantias avultadas que engordam contas bancárias bem resguardadas de olhares
curiosos de jornalistas e/ou outros que procuram a
verdade nos meandros da mentira.
Marcelos e demais analistas políticos - aves novas
que têm proliferado nestes tempos conturbados - atiram palavras que encobrem muitas e muitas vezes
ideias contrárias às que pronunciam em voz de comando e sabedoria duvidosa nos canais de televisão
que lhes pagam bem e lhes fazem vénias pelas audiências que lhes garantem.
Não estamos no caminho do bem. Não estamos no
caminho da distribuição da riqueza de acordo com
as capacidades de trabalho de cada um. O País está
no chão, como disse há vários anos Manuela Ferreira
Leite. E não voltará a levantar-se com este tipo de

medidas adoptadas por gente ignorante e corrupta.
Também não é com as gargalhadas e falta de respeito de pequenos grupos sobre o trabalho dos outros
que vingaremos nestes caminhos difíceis que estamos a atravessar. O respeito é de todos os tempos e
lugares. Há momentos para reivindicar e outros para
estar atento e aprender. Não ficou bem ao grupo “que
se lixe a troica” boicotar as palavras que o Ministro
das Finanças, Vitor Gaspar, proferia na apresentação
do livro do qual tinha escrito o prefácio. Assim não!
Ao proceder deste modo esta juventude mostra não
estar preparada para ajudar a construir o País. Não
levar a sério o que o é mostra falta de carácter e de
educação. Disto já temos muito por cá.
Após dispersar-me um pouco não posso esquecer o
tema que está subjacente a este trabalho. Falava no
início sobre alvos a abater na guerra económica que
não acaba tão cedo e que alastrou já a vários países
europeus, embora alguns ainda o tentem esconder.
São essencialmente os pensionistas e os reformados,
esses seres considerados inúteis por quem tinha o dever de os proteger.
Sempre que se fala em cortes na despesa pública
o PM inclina-se sorrateiramente sobre as pensões e
reformas do sector público. Porque é indispensável
igualá-las às do privado; porque ganham demasiado;
porque a Caixa Geral de Aposentações não os aguenta mais tempo vivos.
É fácil: imitemos Adolfo Hitler. Conduziu os judeus
- que eram o seu grande alvo - a campos de concentração e extermínio, fê-los trabalhar sem olhar a idade nem a sexo e, finalmente, abateu-os.
Não chegaremos a tanto. Há demasiados olhos e ouvidos no mundo de hoje, muitas instituições a proteger os mais vulneráveis.
Mas…que diabo!
Deixem os pensionistas em paz.
Os descontos que fizeram durante o tempo activo é
deles. São um direito adquirido ao serem os construtores de um tempo da História Portuguesa. Encontrem outros para maltratar.
Aqueles que têm reformas tão elevadas que teriam
que trabalhar 200 anos para que os descontos a elas
correspondessem.
Não falta gente dessa por aí. Alguns são comentadores das desgraças do povo…

CRÓNICAS

MESMO TARDE,
VALE A PENA
Hélio Bernardo Lopes

Foi com satisfação que ontem pude escutar
de Mário Soares o reconhecimento do seu erro
de há dois anos e pouco, quando nos veio referir que Pedro Passos Coelho era uma pessoa
muito simpática e com quem se podia dialogar.
Diferente, como então dizia, da Senhora. Referia-se, como se sabe, a Manuela Ferreira Leite.
Mas, enfim, mais vale tarde que nunca.
Tomei conhecimento destas palavras no noticiário
da meia-noite, porque só consegui acompanhar a
Quadratura do Círculo aí pelas onze e trinta e cinco. Ora, aquelas palavras do antigo Presidente da
República foram referidas neste debate, embora de
um modo implícito, onde se reconheceu que, em
matéria de escolhas pessoais, Soares sempre foi
muito dado a falhas. Basta recordar António Barreto, Medina Carreira, Rui Mateus, talvez mesmo
Medeiros Ferreira, entre muitos outros.
Acontece, porém, que a simpatia então havida
para com Pedro Passos Coelho teria sempre de ser
interpretada – e foi-o – como um apoio a este, ou
seja, uma falta de apoio a José Sócrates e ao seu
Governo. Para lá desta evidência, há ainda aquela infeliz visita à sede do PSD, na companhia de
Leonor Beleza e de Alexandre Soares dos Santos,
todos líderes de três fundações.
Uma visita que foi feita sem aviso prévio, antes
vindo a ser conhecida pela grande comunicação
social. E o argumento na altura apresentado foi o
de que se teria ido apresentar o tal documento que
havia sido entregue ao Presidente Cavaco Silva,
subscrito por uma centena de concidadãos nossos.
Bom, o resultado de tudo isto está à vista.
Segundo Diogo Freitas do Amaral, a atual situação
é de perigo de vida para a independência de Portugal, a viver a sua pior crise desde a de 1383/1385.
Mas também se pode já hoje perceber que o futuro
de Portugal e dos portugueses será uma verdadeira
desgraça, e, de facto, sem uma solução realmente
capaz. É essencial conhecer a História de Portugal
e perceber os porquês de cada uma das suas fases. E é essencial recordar o que depois se operou,
após aquela crise, de molde a assegurar, estavelmente, a referida independência nacional.
Mas Mário Soares já tinha, por essa altura, indicações muito claras do modo como Pedro Passos
Coelho pensava a política portuguesa, porque este
logo pediu a Paulo Teixeira Pinto, mal passou a liderar o PSD, um projeto de revisão constitucional
que seria, a ser aprovado, claramente neoliberal e
destruidor da Constituição de 1976, muito em particular do Estado Social. Tudo isto foi visto por toda
a gente e percebido de um só modo. E foi por ser
assim que este caminho foi recusado pelos restantes partidos com assento parlamentar.
Hoje, o País não tem futuro, o estado Social caminha para sua destruição, voltou a perceber-se
que o PS, com altíssima probabilidade, nunca mais
voltará a dispor de uma maioria absoluta, que se
mostra incapaz de recusar a principal causa desta desgraça, que é o híper-alterado memorando, e
que lá acabará por ter de se voltar, como sempre
fez na História da III República, para a direita desta
mesma, ou seja, para o CDS/PP, preferencialmente, ou para o PSD, no limite.
Mário Soares até poderia pedir a demissão de um
Governo liderado pelo seu próprio partido, mas desde que o Presidente da República fosse alguém da
nossa esquerda parlamentar, incluindo aqui o PS.
Ajudar a direita da III República a ir para o poder,
mas com um Presidente da República dessa área,
seria criar a desde sempre almejada Maioria-Governo-Presidente desta direita, ou seja, o fim do Estado Social, tal como se contém na Constituição da
República. Mas, enfim, mais vale tarde que nunca.
Por fim, uma chamada de atenção a Mário Soares:
o PS de Seguro, tal como há dias referiu José Pacheco Pereira, continua a não garantir que reverterá as injustas medidas aplicadas por este Governo
de Pedro Passos Coelho aos funcionários públicos
e aos aposentados. E porque será, Presidente Mário Soares?
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BEM VIVER
Informando sobre a Saúde

Perder
peso em 10 passos
Ana Filipa Baião, Nutricionista
1. Comece por definir um objetivo concretizável de perda de
peso.
Se há vinte anos apresentava menos 30kg, mas também
apresentava um estilo de vida mais ativo e saudável e sem filhos e família, comece por pensar que medidas simples, pode
aplicar ao longo do dia, para se tornar mais ativo e saudável.
Coloque um objetivo mais concretizável e à medida que se
aproxima deste, em termos de resultados de perda, reavalie
o processo.

Arroz de Marisco
com Tamboril

600 g tamboril em cubos
500 g camarão(s)
500 g conquilha(s)
400 g arroz agulha
1 dl azeite
2 cebola(s)
4 dente(s) de alho
2 tomate(s) maduro(s)
1 dl vinho branco
1 molho(s) coentros
q.b. sal
q.b. piripiri em pó

2. Organize as suas refeições e lancheiras. Deve preparar
com alguma antecedência as suas refeições, para que não
caia em tentações. O compromisso da lancheira permite que
esteja mais disciplinada para cumprir com um plano alimentar
mais saudável e hipocalórico. Construa uma lista de refeições
a realizar durante a semana, com pratos estruturados do ponto de vista calórico e nutricional. Haverá refeição mais rápida
e saciante que preparar uma salada, que pode levar peito de
frango ou um queijo fresco ou até frutos do mar?
3. Obrigue-se a beber água ao longo do dia. Tente aproximar-se da ingesta diária de 1,5l de água.
4. Crie o hábito de realizar o pequeno-almoço em casa. Esta
é a refeição mais importante do dia, pois a sua essência irá
definir como o resto do dia será do ponto de vista de fome ou
saciedade.
5. Coma de 2h30h em 3h. Crie horários para realizar uma alimentação fracionada. Coma pouco, mas várias vezes ao longo do dia. Este truque permite que não exista fome, cansaço
ou ansiedade. Sempre que está longos períodos sem comer,
a ansiedade e a fome aumentam para a refeição seguinte,
obrigando-a a escolher a sua alimentação erradamente.
6. Reduza o teor de sal que acrescenta aos seus pratos. Opte
pelas ervas aromáticas, até em saladas, sopas, carnes ou
peixes.
7. Comece por reduzir os Hidratos de Carbono, como as bolachas, pão, arroz, massas e batatas. Mas, não os exclua da
sua alimentação por completo.
8. Prepare lanches hipocalóricos, como os iogurtes magros,
as gelatinas, fruta ou frutos secos, para realizar no local de
trabalho.
9. Realize jantares mais simples do ponto de vista digestivo,
dê prioridade à sopa pobre em alimentos como a batata, a
cenoura ou a abóbora. Acrescente, caso exista essa necessidade, uma salada variada ou 1 a 2 queijinhos frescos.
10. Procure comer em locais calmos. Mastigue muito bem todos os alimentos, de forma a facilitar o trabalho do músculo
gástrico e a reduzir as fermentações no intestino.

ingredientes:

Doses:

Tempo:

Preparação:
Lume

60 min

Dificuldade:
Fácil

preparação:
1. Mergulham-se as conquilhas em água salgada para lhe retirar a areia e deixam-se ficar algumas horas.

6. Leva-se um tacho ao lume com o azeite,
deixa-se aquecer, juntam-se os alhos e as
cebolas e deixa-se refogar um pouco.

2. Amanha-se o tamboril e corta-se em postas
mais ou menos regulares, deixando-o um
pouco em água fria.

7. Junta-se o tomate, mexe-se bem e refresca-se com vinho branco, deixando reduzir.

3. Leva-se ao lume um recipiente com água
e coze-se o camarão, podendo aproveitar a
mesma água para abrir as conquilhas.
4. Descascam-se os camarões, reservando alguns inteiros, e retiram-se os miolos das
conquilhas, passando e guardando a água
da cozedura.
5. Entretanto, picam-se os alhos e as cebolas,
escaldam-se os tomates e retira-se-lhes as
peles e graínhas, cortando-se em pequenos
cubos.

Portugalíssimo

8. Colocam-se dentro os bocados de tamboril, junta-se o arroz e completa-se com um
pouco de caldo da cozedura dos mariscos,
junta-se o louro e o raminho de coentros,
tempera-se com sal e piripiri e deixa-se cozer.
9. Quando estiver quase cozido juntam-se os
mariscos, rectificam-se os temperos e deixa-se acabar de cozer, tendo o cuidado de
deixar evaporar algum caldo mas deixando
com suficiente depois de pronto.

Produtora:
Rosa Velosa

INFORMAÇÃO
PRA QUEM
LÊ.

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888

RESULTADO
PRA QUEM
ANUNCIA

Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rosavelosa1@gmail.com

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

53 anos ao serviço
dos nossos
leitores
e clientes

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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Crianças

A

VIDA ATIVA

hiperactivas: quando elas não param!

hiperactividade é uma perturbação do comportamento, que, segundo os dados internacionais, afecta entre 3 a 7% das crianças em idade
escolar.
Actualmente, há 400 milhões de crianças que sofrem
de Perturbação de Hiperactividade com Défice de
Atenção (PHDA) e estima-se que em Portugal existam
perto de 50 mil, sendo os rapazes 4 a 9 vezes mais atingidos do que as raparigas. De acordo com Linda Serrão, Presidente da Associação Portuguesa da Criança

Hiperactiva (APCH), ela própria hiperactiva e mãe
de três rapazes com a mesma patologia, “uma criança
com défice de atenção e índice de hiperactividade é,
quase sempre, uma criança muito activa, muito impulsiva e com dificuldades de concentração”.
Sinais identificáveis de falta de atenção:
As crianças têm dificuldade em manter a atenção ao
executar tarefas ou actividades; Evitam tarefas que requerem esforço mental persistente; Distraem-se facilmente com estímulos irrelevantes; Parecem não ouvir
quando se lhes dirigem directamente; Perdem objectos
necessários a tarefas ou actividades que têm de realizar; Mexem permanentemente os pés; Levantam-se

na sala de aula em situações em que se espera que
estejam sentadas; Correm e saltam excessivamente
em situações inapropriadas; Falam alto e em excesso;
Respondem antes da pergunta ser completada; Apresentam dificuldade em esperar pela sua vez.
Insucesso escolar
Por todos estes factores acima referidos, a hiperactividade é considerada uma das principais causas do
elevado insucesso escolar que actualmente se verifica
nas escolas e também contribui para a difícil integração social destas crianças. “O momento mais complicado é a entrada para o ensino básico (5º ano), porque as crianças vêm da primária e são confrontadas
com um universo maior e com mais perigos, como a
droga, o tabaco, a prostituição. Por serem muito vulneráveis, os hiperactivos deixam-se levar facilmente,
uma vez que confiam em tudo e em todos.
Acompanhamento e medicação
De acordo com os dados recolhidos pelos psicólogos e neuropediatras que acompanham estas crianças,
o diagnóstico atempado e o consequente controlo da
sintomatologia são fundamentais, como forma de
prevenir situações de depressão profunda e eventuais
problemas de marginalidade na idade adulta.
Falta de meios
As crianças hiperactivas têm necessariamente de
ser acompanhadas por pediatras do desenvolvimento
ou pedopsiquiatras. O problema é que, como explica
Linda Serrão, apesar de existirem alguns hospitais no
País com consulta de desenvolvimento, “neste momento, um pai que queira levar o filho tem mais sucesso se for ao privado.

Quem São Eles?

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

FOTO DA SEMANA

CASAL DA SEMANA

Momentos da nossa história

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição:

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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comunidade

Um

passeio às tulipas na capital do

á já alguns dias que fui a um
passeio às tulipas na capital

cultivo de tulipas e a região abriga
o Festival de Tulipas de meados de
Abril a fins de Maio.
Os jardins de tulipas lembraram-me
muito aquele filme com o Robin Williams, Amor Além da Vida, onde os

do Canadá, Ottawa. O clima e o solo
desta região são propícios para o

campos floridos viravam telas de pintura, de uma perfeição inacreditável.

H

Natércia Rodrigues

Canadá…

Foi uma viajem organizada pelo Centro
Sócio Cultural situado na Avenida St.
Joseph oeste, Montreal e há já alguns
anos que eles vem organizando esta

Senhora de Fátima, onde as pessoas da
terceira idade nos receberam com muita alegria e amizade.
Prepararam um excelente almoço,

saída. Tinha a intenção de muito mais
cedo ter escrito algo sobre este evento,
mas por motivos imprevistos e afazeres inadiáveis, só agora me dei conta
de que o dia 15 de Abril já passou há
quase quatro semanas. Como o tempo
voa! Foi no entanto a minha primeira

houve amostra das atividades que lá
efetuam e a tarde foi imensamente encantadora.
Da minha parte fica um obrigada
muito especial ao Sr. Padre João Pedro
Paulinho, responsável pela paróquia e
à Dona Fátima Coutinho, presidente

visita às tulipas e adorei.
Uma grande camioneta levou-nos
neste percurso e cantou-se, disseram-se
anedotas, houve até prémios e foi na
verdade um lindo giro. Fomos depois
ao Centro C. Português Amigos Unidos em Gatineau na Missão de Nossa

do grupo dos amigos Unidos de Hull,
assim como a todos aqueles que trabalharam para nos receberem. De parabéns está também o Centro Sócio Cultural. O dia estava chuvoso mas foi um
passeio soberbo.

Bijouterie rOYALES D’OR

1120 LAURIER OESTE, OUTREMONT - PROP.: NAFISSA
- Compramos ouro e prata
- Nova colecção de jóias em ouro e prata
e também a colecção chamilia e zinzi
- Temos os melhores preços

514.564.4664 | 514-209-6652

Quinta-feira 20 de junho

- Espírito Santo de Laval
Starlight lançou novo disco em laval
Bell Fibe: 880
Videotron: 255

Sábado 22 de junho

- Espírito Santo em santa cruz
- foi anunciado o novo mordomo 2014

A Voz de Portugal | 19 DE junho de 2013 | P. 11

O Divino esteve na Casa dos Açores do Quebeque
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A

Natércia Rodrigues

s festas do Espírito Santo foram sempre do
povo --- dos ricos e dos pobres. Os maiores
se fizeram pequenos para pegar na coroa e servir
o Senhor Espírito Santo e os pequenos se fizeram
grandes para servirem o Senhor Espírito Santo.
E serviram-n’O sempre, ontem, como hoje, à sua
maneira --- vive-se com Deus como se ama a Deus.
Assim o amor cresce livremente: as festas não têm
leis. Cada um serve e ama o Espírito Santo como é.

à noite na Casa dos Açores do Quebeque. Sala cheia
de devotos, de sócios e de amigos e rezou-se pela alma
dos que fizeram parte desta agremiação e já se foram,
rezou-se pelos jovens e por todos em geral. Cantou-se
e viveu-se todo este serão em paz e harmonia. Mais tarde foi servida a carne guisada que com o seu excelente
paladar saciou todos os presentes. Vinho, sumo, café
e massa sovada não faltaram. As arrematações fazem
sempre parte destas festas. Mais tarde um grupo de foliões vestidos a rigor para a ocasião, surpreenderam os
presentes com algumas das tradicionais cantigas. Era
um grupo formado por: Dinarte, Carlos, Fernando,
Glória, Herminio e Salomão. Mais tarde outro grupo
formado por: Glória, Mariazinha, Zenaide, Salomão,
Dinarte, Fernando e Victorino também entoaram cantigas do “nosso Tempo”. O espaço dedicado aos símbolos do Divino estava lindamente embelezado e esta
decoração esteve a cargo de Laura que ajudada por
Manuel António, Carmen, Filomena e Paula, obtiveram um espaço mui digno para lá se deporem então

Nada há de mais rico e criador como o espírito de
Deus. Nada há de mais variado e original do que as
festas do povo ao serviço de Deus nestas terras.
Tive o prazer de assistir à reza do terço na sexta-feira

as várias coroas, flores e demais símbolos. A criação
artística dos momentos das festas é dinâmica e toma o
aspeto especial de cada uma das nossas ilhas ou países
aonde os Açorianos imigraram, assim, as fortes características vindas nas tradições mantêm-se no tempo e
espaço em que a memória analítica e coletiva vão além
da sua própria região.
Domingo, dia de procissão e de coroação, embora

o tempo não quisesse colaborar ainda se organizou a
procissão que seguiu até à igreja. Após a coroação a
procissão regressou à Casa dos Açores e sopas, carne

cozida e assada, sumo, vinho, café, massa sovada e
arroz doce foi servido.
Foi um dia agradabilíssimo e a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval também esteve presente. Na verdade, o Culto do Espírito Santo que o povo
açoriano vive em toda a sua latitude com profunda devoção, tem acompanhado no tempo e no espaço essa
diáspora eterna do homem das Ilhas do Atlântico, que
tem sabido transmitir aos seus e aos outros, em todo o
mundo, todo esse manancial feito de vivência interior
que é festa do Divino Espírito Santo.
A Casa dos Açores agradece a todos os que ajudaram,
contribuindo assim para o êxito desta grande festa do
Divino Espírito Santo.
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Dia dos Pais na Associação
Portuguesa de West Island
A Voz de Portugal | 19 DE junho de 2013 | P. 14

João Arruda

A

o que tudo indica, o Dia dos Pais
tem uma origem bem semelhante ao Dia das Mães, e em ambas as
datas a idéia inicial é práticamente
a mesma: criar datas para fortalecer
os laços familiares e o respeito por
aqueles que nos deram a vida.

ao dar à luz ao sexto filho, e que teve
de criar o recém-nascido e seus outros
cinco filhos sozinho. Algumas fontes
de pesquisa dizem que o nome do pai
de Sonora era William Jackson Smart,

ao invés de John Bruce Dodd.
Já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa
do seu pai ao vê-lo superar todas as dificuldades sem a ajuda de ninguém.
Então, em 1910, Sonora enviou uma
petição à Associação Ministerial de

Conta a história que em 1909, em
Washington, Estados Unidos, Sonora
Louise Smart Dodd, filha do veterano
da guerra civil, John Bruce Dodd, ao
ouvir um sermão dedicado às mães,
teve a idéia de celebrar o Dia dos Pais.
Ela queria homenagear seu próprio pai,
que viu sua esposa falecer em 1898

Spokane, cidade localizada em Washigton, Estados Unidos. E também
pediu auxílio para uma Entidade de
Jovens Cristãos da cidade. O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi
comemorado em 19 de junho daquele
ano, aniversário do pai de Sonora. A
rosa foi escolhida como símbolo do
evento, sendo que as vermelhas eram
dedicadas aos pais vivos e as brancas,
aos falecidos.
A partir daí a comemoração difundiu-se da cidade de Spokane para todo
o estado de Washington. Por fim, em
1924 o presidente Calvin Coolidge,
apoiou a idéia de um Dia dos Pais nacional e, finalmente, em 1966, o pre-

sidente Lyndon Johnson assinou uma
proclamação presidencial declarando o
terceiro domingo de junho como o Dia
dos Pais (alguns dizem que foi oficializada pelo presidente Richard Nixon
em 1972).
A Associação Portuguesa do West Island (APWI), com sede em Pierrefond,
celebrou no sábado passado o Dia dos
Pais. A sala estava cheia e foi servido
o jantar: sopa de camarão, antipasta de
legumes, lagosta recheada acompanha-

da com arroz. Sobremesa: Delícia de
laranja gelada para celebrar em grande,
este dia muito especial, dedicado aos
pais. Tudo estava mesmo uma delícia.
Parabéns aos cozinheiros e, sem esque-

cer o serviço que estava mesmo perfeito. Logo de seguida tive o prazer de
encontrar a nova direção (Presidente,
Luís Tomé; Secretária, Susana Tomé;
Diretor-Geral, Orlando Da Paz; Tesoureira, Dina Melo; Vice-Presidente,
Tony Macedo). O serão foi animado
pelo DJ da casa, a senhora Ester Raposo que fez um excelente trabalho. A
malta não deixou a pista de dança. Parabéns a toda a equipa por ter realizado um excelente serão que foi mesmo
apreciado por todos.
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Cidade
B

de

Beja

eja é uma cidade portuguesa, capital do Distrito de Beja, na região Baixo Alentejo, e pertencente à NUTS III Baixo Alentejo, sedia a Diocese de Beja, com 25.024 habitantes na sua área
urbana.
É sede de um dos maiores municípios de Portugal,
com 1 147,14 km² de área e 35 730 habitantes (2011),
subdividido em 18 freguesias. O município é limita-

descobrindo portugal
Brasão

na Tunísia). Aqui nasceu o Al-Mutamid, célebre rei-poeta que dedicou muitas das suas obras ao amor a
donzelas e também a mancebos homens.
No referido ano os cristãos reconquistaram definitivamente a cidade. Recebeu o foral em 1524 e foi elevada a cidade em 1517. Beja foi o berço da notável
família de pedagogos e humanistas do Renascimento
que incluiu Diogo de Gouveia (1471 - 1557), professor de Francisco Xavier e conselheiro dos reis D.
Manuel I e D. João III de Portugal, a quem recomen-

informações
do a norte pelos municípios de Cuba e Vidigueira, a
leste por Serpa, a sul por Mértola e Castro Verde e a
oeste por Aljustrel e Ferreira do Alentejo.
Crê-se que a cidade foi fundada, cerca de 400 A.C.,
pelos Celtas4 ou mais provavelmente pelos Cónios,
que a terão denominado Conistorgis, e que os Cartagineses lá se estabeleceram durante algum tempo.
As primeiras referências a esta cidade aparecem no
século II A.C., em relatos de Políbio e de Ptolomeu.
Com o nome alterado para Pax Julia, foi sede de um
conventus (circunscrição jurídica) pouco depois da
sua fundação, teve direito itálico e esta cidade albergou uma das quatro chancelarias da Lusitânia, criadas no tempo de Augusto. A sua importância é atestada pelo facto de por lá passar uma das vias romanas.
Os Alanos, Suevos e os Visigodos dominaram esta
cidade depois da queda do Império Romano, tornando-a sede de bispado. No século V, depois de um bre-

Gentílico
Área
População
Densidade
populacional
N.º de freguesias
Presidente da
Câmara Municipal
Fundação do
município
Região (NUTS II)
Sub-região (NUTS III)
Distrito
Antiga província
Orago
Feriado municipal
Código postal
Sítio oficial

onde situa-se...

ve período no qual haverá sido a sede da Tribo dos
Alanos, os Suevos apoderaram-se da cidade, sucedendo-lhes os Visigodos. Nesta altura passa a cidade
a denominar-se Paca.
Do século VIII ao ano de 1162, esteve sobre a posse
dos Árabes, designadamente no domínio dos Abádidas do Reino Taifa de Sevilha, que lhe alteraram o
nome para Beja (existe outra cidade com este nome

dou a vinda dos jesuitas; André de Gouveia (1497
- 1548), humanista, reitor da Universidade de Paris e
fundador do Real Colégio das Artes e Humanidades
em Coimbra e o humanista António de Gouveia.
Criado pelo Rei D. Afonso V de Portugal em 1453,
o título de Duque de Beja foi atribuído ao segundo
filho varão, até à instituição da Casa do Infantado, em
1654, pelo Rei D. João IV, tendo-o como base.

Pacense ou Bejense
1 147,14 km²
35 730 hab. (20111 )
31,15 hab./km²
18
Jorge Valente
1524
Alentejo
Baixo Alentejo
Beja
Baixo Alentejo
São Sisenando
Quinta-feira de Ascensão
7800-000
www.cm-beja.pt
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Acionistas insatisfeitos
com Facebook
O

desempenho do Facebook na Bolsa de Nova
Iorque está a causar dissabores aos acionistas. Numa conferência com os investidores, Mark
Zuckerberg afirmou que a empresa está agora no
rumo certo.

HP:

O Facebook foi a primeira empresa dos EUA a entrar em bolsa com um valor estimado em mais de 100
mil milhões de dólares. No entanto, tirando o primeiro dia, nunca o valor total das ações chegou a este valor. Desde essa altura, a empresa desvalorizou mais
de 37%. O CEO e fundador Mark Zuckerberg deu
a seguinte resposta aos investidores: «nada me fez
pensar que a estratégia fundamental está errada ou
que o que estamos a construir não é valioso», noticia
a agência Reuters.
As atenções do Facebook viraram-se para o segmento móvel, com o desenvolvimento de novos anúncios
que se encaixassem melhor nos reduzidos ecrãs dos
smartphones. Este segmento representa cerca de 30%
das receitas em anúncios do Facebook. Ainda assim,
a empresa registou um crescimento inferior ao que
tinha sido conseguido há dois anos.
Zuckerberg acredita que o Facebook vai continuar a
crescer apesar da concorrência e mostrou que o número de Likes e comentários aumentou 50% por cada
utilizador desde o ano passado.
O CEO da empresa explicou ainda, à luz da polémica da NSA e do escândalo de espionagem dos EUA,
que a empresa não deu acesso direto aos seus servidores.

fim do XP vai ser
bom para as vendas de

O

s dirigentes da HP consideram que a descontinuação do Windows XP vai ser benéfica
para o mercado dos PCs e que as vendas devem
aumentar depois do fim do suporte a este sistema
operativo.
As vendas de PCs estão em quebra contínua nos
últimos anos. Os números da consultora IDC, por
exemplo, mostram uma descida de 14% face ao ano
passado. Esta quebra deve-se a vários fatores, como
a proliferação de tablets e a viragem para a mobilidade, mas o Windows 8 também é considerado um dos
responsáveis por este fraco desempenho.
A HP, por sua vez, mostra-se contente com o fim do
XP e numa apresentação chegou a mostrar um slide
que dizia apenas “Goodbye XP, Hello HP”. O fabri-

Saber

O MUNDO DA NOVA GERAÇÃO

usar o seu iphone

Vamos listar alguns dos aplicativos gratuitos que
você não pode deixar de ter no seu iPhone e iPod
touch.
14-Na ponta da língua
Hoje em dia saber uma língua já é
bom e conhecer muitas é ainda melhor. Mas não conhecendo o francês,
inglês, italiano, alemão ou espanhol
agora é mais simples. Com este applicativo do IPhone/IPod vai poder comunicar com as
pessoas sem ter muitos problemas. É só ver a língua
que quer falar e ver uma tradução exata e dizer o
que está escrito, tal como por exemplo: “Onde é a
garagem mais próxima?”, então em italiano é: Qual
è il garage più vicino?. Este applicativo vai vos ajudar
muito.
15-QUÉBEC 5-1-1
Todos já conhecem o serviço telefónico 5-1-1 aqui no Quebeque. Agora já
pode ter mais um serviço no seu IPhone/IPod para ter o acesso as informações sobre as estradas através desta
província. Com uma carta geográfica interativa bas-

PCs

cante acredita inequivocamente que o fim do XP vai
ajudar a aumentar as vendas de computadores, noticia a ComputerWorld. De acordo com Enrique Lore,
um dos vice-presidentes da empresa, existem 40 a
50% de computadores empresariais que ainda usam
o XP. Com o fim do sistema operativo, todas estas
máquinas terão de ser alteradas para uma versão mais
recente e é aí que a HP quer ganhar vendas. O foco da
empresa passa por apresentar novos sistemas e novos
PCs, com produtos que sejam bons e «cool», segundo
Lore. A HP continua a ser o maior fabricante de computadores a nível mundial, com uma quota estimada
de 15,7%, abaixo dos 23,7% registados no primeiro
trimestre de 2012.

Vêm

aí tablets de 7 polegadas
abaixo dos 100 dólares

O

s fabricantes estão a apostar forte no segmento de tablets com ecrãs de sete polegadas. A
rivalidade é boa para o consumidor
e os tablets abaixo dos cem dólares
podem chegar ainda este ano.
A maior parte dos tablets de 7” tem
um preço de referência a rondar os 199
dólares. A Asus, por exemplo, oferece
uma solução com um preço recomendado de 129 dólares, o MeMO Pad HD
de 8 GB.
No entanto, a aposta da Google, da
Apple e de outras marcas em reforçar
as suas ofertas neste segmento parece
estar a beneficiar o consumidor final.
De acordo com um relatório citado
pelo Digitimes, espera-se que vários
fabricantes ofereçam tablets Android
com um preço abaixo da barreira psicológica dos cem dólares.
O relatório não explica quais os fabricantes, nem

quais os modelos e o site asiático é famoso por falhar nas suas previsões. No entanto, a tendência dos

preços será mesmo para a descida. Resta apenas confirmar se será ainda este ano que caem para menos de
metade dos preços atuais.

tante simples a compreender todos vão poder evitar
todos os problemas das ruas sem perder o vosso
tempo no tráfico. Um aplicativo muito importante
sem tem um carro ou que gosta de viajar nos fins-de-semana.
15-TRIP ORGANIZER LITE
Se você vai fazer uma viagem internacional deve saber que, em diversos
países, existem requerimentos e regras bastante rigorosas para que turistas atravessem as fronteiras. Além
de vistos e vacinas, alguns objetos
podem ser considerados como obrigatórios para se
dar bem em determinadas regiões. Pensando nisso
a equipa de desenvolvimento do Trip Organizer criou
esta ferramenta de grande utilidade para qualquer
viagem para fora de seu país de origem. Nele, você
pode criar uma lista com todos os seus passeios:
isso facilita muito na hora de conferir se você já cumpriu todas as etapas necessárias, seja em uma viagem de férias ou a trabalho. Há só um problema,...
Para ter acesso a tudo deve comprar o aplicativo que
é 4.95$, Não é caro, mas é chato.
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Câmbio do dólar canadiano

18 de junho de 2013

1 Euro = CAD 1.371680
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares

AGÊNCIAS DE VIAGENS

Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

IMPORTADORES

LATINO

177 Mont-Royal Est

LISBOA

514.849.1153
514.844.3054

BANCOS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

2615 Place Chassé
514.845.0164
Web: www.ferma.ca

MERCEARIAS

514.842.8077

Mercearia
Portuguesa

CANALIZADOR

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
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.: 514 323.8103
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.: 514844.1011
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

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

355 Rachel Est

Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira
9H00-15H30
Quarta-Feira 9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-15H30
Sexta-Feira
8H30-12H30

FUNERAIS

4701 St-Urbain
514.842.3373

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito

514.725.6531

CONSTRUÇÃO

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC

fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas 514.467.0044

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

RESTAURANTES

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209

ELECTRICIDADE

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

FOTOGRAFIA

FOTO LUSO
Sylvio Martins

514.299.1593

111 St-Paul E.
514.861.4562
Web: www.solmar-montreal.com

IMPÉRIO
1292 Jarry

514.721.5665

TRADUÇÕES

TRADUÇÕES
Sandy Martins

514.943.7907

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

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

VENDIDO

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
514.982.0688

Belo cottage destacado dos dois lados,
construído em 2003. 3 quartos fechados.
Chão em madeira. Cave completamente
acabada. Situado num sítio residencial e
tranquilo. $309,000

Magnífico condo estilo ‘’loft’’ num prédio
industrial convertido em condos em 2007.
Espaçoso e cheio de luz devido às grandes
janelas, oferece-lhe 900pc. Entrada privada e em dois andares. Terrasso comun no
teto. VALE UMA VISITA ! $289,000

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

T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.241.9742
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

A campanha no West Island! Bela casa situado perto do lago, serviços e transportes numa
Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc,
no último andar. 1 quarto fechado. Gran- rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fede esplanada privada. Chão em madeira. chados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa
familial. Venham ver! $289,000
Muito interessante! $299,000

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

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

Condo completamente renovado com 900
pc. 1 quarto fechado. Muito bem situado.
Chão de madeira. Interessante para um
casal ou uma pessoa só. $199,900

Super apartamento a alugar, novo, nunca
habitado! 4½ no 8º andar. Com ar condicionado. 2 quartos fechados. A dois
passos do Metro Montmorency. Inclui os
5 electrodomésticos. 1075$/mês.

INFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA
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EMPREGOS
Precisa-se de Conductores
para carros funerários
e cangalheiros.
514-640-4270
Precisa-se de pessoas para
trabalhar na construção com
um pouco de experiência em
cimento, “pavé-uni” e asfalto.
514-688-9972

Precisa-se de pessoas
trabalhadoras no domínio do “Pavé-uni”
para “pose, muret,
tour de piscine” e etc.
Johanne
450-628-5472
MONDI ALUMINIUM
Precisa-se de pessoas com ou
sem experiência para montagem e instalação de rampas
e escadas em alumínio ou em
aço. Por favor contatar Enza
ao:
514-327-2200 ou
apresentar-se
8975 Pascal Gagnon,
St-leonard, Qc, H1P 1Z4
Precisa-se de pessoa com
experiência para a grelha,
e uma caixeira. Deve falar
francês.
Antoine 514-688-1015
Precisa-se de paysagista com
ou sem experiência. Necessário ter carro.
Contatar 514-269-1252
Precisa-se de serralheiros
para fabricação e instalação com ou sem carta
de competência.
Vitor Gaspar 514-955-5553

EMPREGOS
Precisa-se de padeiro com experiência a tempo inteiro.
514-814-0362
Homem para manutenção geral de escritórios
comerciais, para companhia imobiliária, a tempo
inteiro.
514-355-7171 ou
info@plexon.ca

vidente
Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas
sem voodoo.
Rosa: 514 278.3956

Essencial
nos negócios

aluga-se
Aluga-se 31/2 para
pessoa idosa ou
casal. 400$
514-252-8692
ou 514-255-1023

vende-se

Quinta de 5000m2 no SEIXALPORTUGAL c / árvores de fruto, casa de 5 asso., garagem,
furo.
15 mins das praias
e de Lisboa.
A própria: 514-418-1948

José Luís Melo

1946-2010
Aqueles que amamos, nunca se vão embora, eles
andam ao nosso lado todos os dias. Não se vêem,
não se ouvem, mas andam sempre pertinho de
nós. Continuamos a amá-los, sentimos a sua
falta e muito, querido.
Papá:
Tu estarás sempre no nosso
pensamento e para sempre
no nosso coração.
Filhas,
Filho e Esposa

Vende-se equipamento para
fazer vinho (completo).
514-648-9010
Venda de sucessão
Conjunto de quarto estilo Barroco, mogno, grande armário
com cinco portas e espelho.
Secretária com tampo em
mármore cor chocolate e dois
pequenos móveis de canto.
Cama com cabeceira, tamanho Queen, grande espelho
no móvel. Total de 7 peças,
$2,300.00, preço a negociar.
Joe: 514-816-0873
ou 514-830-7705

PRECISA-SE Cozinheiro/a
Loja de pasta fresca, procura cozinheiro ou cozinheira
para completar a produção de molhos frescos.
Responsabilidades:
Efectuar a preparação dos ingredientes e cozer o molho, respeitando as receitas da casa. Guardar limpo os
equipamentos de produção e a cozinha. O candidato/a
tem de trabalhar 3 dias por semana e no sábado das 6
da manhã às 3 da tarde. Enviar o seu CV por correio
electrónico para:emplois@pastafresca.ca ou se apresentar na loja.
Le Marché Les Halles d’Anjou
7500 boul. Les Galleries d’Anjou, Anjou, Qc, H1M-3M4
Tel: 514-354-0538

MEMORANDUM
18º Ano de Saudade

Janete Couto Frias
21/03/1980 – 21/06/1995

Com profunda saudade, seus pais Manuel Frias e Maria Izénia Couto, irmãos
e restante família desejam informar que
uma missa será celebrada por sua alma,
no dia 22 de Junho, pelas 18h30, na Missão Santa Cruz. Agradecendo, desde já, a
quem deseje participar nesta celebração
eucarística.

†

Glória Varão
1935-2013

Faleceu em Montreal no dia 13 de junho
de 2013 a senhora Glória Varão, com 78
anos de idade, natural do Rosario, Lagoa, São Miguel, Açores. Esposa do já
falecido Francisco Furtado.
Deixa na dor seu filho Milton, sua irmã
Maria do Espírito Santo, sobrinhos/as,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente foi sábado, 15 de junho de 2013 às
10h00 na igreja Santa Cruz. Foi sepultada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que
vai ser realizada amanhã, 20 de junho de 2013 às 18h30 na
igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de
dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

†

Maria Margarida de Lima
1948-2013

Faleceu em Montreal no dia 16 de junho
de 2013 com a idade de 64 anos de idade, a senhora Maria Margarida de Lima
natural da Ribeira da Tainhas, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seus filhos David Piedade e
Graça Piedade, seus irmãos José (Julieta), Angelina (Falecido João), Santa (António), Maria de Jesus (Frederico), Maria
do Carmo (Albertino), Conceição (José),
João (Noémia) e António (Maria Santa),
cunhados/as, sobrinhos/as, assim como
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
514.595.1500
O funeral terá lugar hoje, dia 19 de junho após missa de corpo
presente pelas 10 horas, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, seguindo depois para o cemitério de Ste-Dorothée onde
sera sepultada.
A família enlutada vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento
de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

†

Maria da Conceição Costa

Faleceu em Rosemère no dia 17 de
junho de 2013 a senhora Maria da
Conceição Costa, com 91 anos de idade, natural da Candelaria, São Miguel,
Açores. Esposa do já falecido Manuel
Ferreira.
Deixa na dor seus filhos/as Berta (João
Melo), Luis (Armenia Batista), Elizabeth. Seus netos/as Nathalie, Patrick,
Stephanie, Christopher, Janson, Jacob, Marco e Alex. Sua Irmã Alexandrina, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. Saint Martin E., Laval
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório vai-se realizar amanhã, quinta-feira 20 de junho de
2013 das 17h às 22h e sexta-feira das 8h30 às 9h30 seguindo
depois a missa de corpo presente 21 de junho às 10h na Igreja
de Nossa Senhora de Fátima em Laval. Vai ser sepultada no
cemitério Repos Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de
dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

MEMORANDUM
5º Ano de saudade

João froias

f. 17 de Junho de 2008
Cinco anos se passaram. Foi no dia
17 de Junho de 2008, com a bonita idade de 63 que deixou a sua
esposa, seus filhos, genro, nora e
netos(as), restantes familiares e
amigos que recordam com profunda saudade o seu ente querido.
Uma missa será rezada em sua memória, sábado, dia 22 de Junho de
2013, pelas 18h30, na igreja Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel
Oeste. Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que
se dignarem assistir a este acto religioso.
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lazer
Lenda da nossa terra

A Padeira de Aljubarrota (2)

Mas o destino quis que o barco fosse capturado por piratas
mouros e Brites foi vendida como escrava. Com a ajuda
de dois outros escravos portugueses conseguiu fugir para
Portugal numa embarcação que, apanhada por uma tempestade, veio dar à praia da Ericeira. Procurada ainda pela
justiça, Brites cortou os cabelos, disfarçou-se de homem e
tornou-se almocreve. Um dia, cansada daquela vida, aceitou o trabalho de padeira em Aljubarrota e casou-se com
um honesto lavrador, provavelmente tão forte quanto ela.
O dia 14 de Agosto de 1385 amanheceu com os primeiros
clamores da batalha de Aljubarrota e Brites não conseguiu
resistir ao apelo da sua natureza. Pegou na primeira arma
que achou e juntou-se ao exército português que naquele
dia derrotou o invasor castelhano. Chegando a casa cansada mas satisfeita, despertou-a um estranho ruído: dentro do forno estavam sete castelhanos escondidos. Brites
pegou na sua pá de padeira e matou-os logo ali. Tomada
de zelo nacionalista, liderou um grupo de mulheres que perseguiram os fugitivos castelhanos que ainda se escondiam
pelas redondezas. Conta a história que Brites acabou os
seus dias em paz junto do seu lavrador mas a memória dos
seus feitos heróicos ficou para sempre como símbolo da
independência de Portugal. A pá foi religiosamente guardada como estandarte de Aljubarrota por muitos séculos,
fazendo parte da procissão do 14 de Agosto.

Depois
A

da

Terra

pós duas horas de um deprimido Jaden Smith correndo em pânico e jogando pedras contra macacos sem um pingo de credibilidade, fica
claro que Depois da Terra não é nada além de um
presente para um garoto rico de Hollywood. Afinal, carros luxuosos se tornaram comuns, por isso
Will Smith decidiu dar a seu filho um blockbuster
de verão.
O cineasta M. Night Shyamalan não acerta há algum
tempo, então não chega a ser surpresa sua história
sobre pai e filho não agradar. A novidade é a falta de
reviravoltas na trama, marca registrada do diretor, e
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palavras cruzadas
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Horizontais: 1. Região mamal. Escarnecer. 2. Indica lugar, tempo,
modo, causa, fim e outras relações (prep.). Auroque. Refeição tomada
à noite e que é a última do dia. 3. Claridade que o Sol envia à Terra.
Relativo aos campos cultivados. 4. Talento. Recitar. Letra grega correspondente a p. 5. Labutar. Cólera. 6. Medida para secos correspondente
ao alqueire. Cobertura para a cabeça, sem abas, e quase sempre com
pala. 7. Incógnita. Porção determinada. 8. Avançava. Nome próprio masculino. Gostar muito de. 9. Amarelo-avermelhado. Membro guarnecido
de penas que serve às aves para voar. 10. Voz imitativa do sino, do
choque de moedas, etc. Ovário dos peixes. Forma antiga de mim. 11.
Ter tonturas. Calcular.
Verticais: 1. Peça de qualquer aparelho a que o pé imprime movimento. Designação genérica das rochas de textura foliada ou laminar, como
a ardósia. 2. Título dos descendentes de Mafoma. Espécie de albufeira.
Medida itinerária chinesa. 3. Colecção de cartas geográficas. Gracejar.
4. A tua pessoa. Aqui está. Rima. 5. Além disso. Contr. da prep. de com
o adv. aqui. 6. Ourela. Grito prolongado e lamentoso do cão. 7. Palavra.
Célula que resulta da fecundação dos gâmetas. 8. Esvaziar. Base aérea
portuguesa. O espaço aéreo. 9. Vesícula que contém a bílis. Certo benefício de que gozam as comunidades indianas. 10. Lamento. O vencimento diário de um soldado (ant.). Dificuldade em respirar que surge por
acessos irregulares. 11. Pilhagem. Atraiçoar.
solução da semana passada

Horizontais: 1. Urdir, Manga. 2. Araruta. 3. Ar, Ri, Ia, Bi. 4. Desazo,
Vira. 5. Ali, Aspirar. 6. Em, Ao. 7. Balnear, Tal. 8. Edil, Papudo. 9. Mo, Eu,
Gê, Ou. 10. Pantera. 11. Loiro, Moído.
Verticais: 1. Usada, Bemol. 2. Relvado. 3. Da, Si, Li, Pi, 4. Irra, Enlear.
5. Raizame, Uno. 6. Os, Ap. 7. Mui, Paragem. 8. Atavio, Pêro. 9. Na, Ir, Tu,
Aí. 10. Bragado. 11. Adiar, Louro.

que poderia deixar Depois da Terra menos sonolento.
O enredo, criado a partir de uma ideia de Will Smith, é ambientado mil anos após os humanos abandonarem a Terra. Estabelecidos no planeta Nova Prime,
encontram um terrível inimigo, os Skrel, que consideram o local sagrado, e criaram monstros chamados
Ursas para caçarem pessoas. Em meio a isso, o cadete Kitai (Jaden), filho do legendário general Cypher

(Will), tenta se aproximar de seu pai após anos separados pela guerra, porém, na primeira viagem juntos,
caem na Terra.
O pano de fundo é muito mais interessante do que
a trama do filme em si. Tudo bem que, nesses mil
anos, a Terra se tornou um local inóspito e com animais gigantes e violentos, mas além do monstro que
estava na nave, não existe perigo real para o garoto
- isso fica claro desde o começo. Faltam coadjuvantes
para serem mortos e deixarem as coisas tensas, como
acontece em Alien – O Oitavo Passageiro ou Predador, por exemplo.
Em muitos aspectos, Depois da Terra parece um videogame, no qual o herói precisa chegar ao final para
recuperar um item escondido, atravessando fases diferentes e lutando contra chefões. Curiosamente, um
dos roteiristas, Gary Whitta, é um veterano jornalista
de games que já trabalhou até no site IGN. Entretanto, mesmo um jogo de ação precisaria de mais emoção para nos deixar intrigados.
É difícil se divertir quando nada realmente acontece,
além de pai e filho resolverem diferenças por rádio a
quilometros de distância um do outro. As discussões
são feitas sem interação dos atores, que olham para
o nada enquanto soltam suas falas. Embora Zoë Kravitz e Sophie Okonedo tenham pequenas participações como mãe e irmã de Kitai, o longa tem apenas
dois personagens relevantes e um deles não sai da
nave em nenhum momento.
Além disso, tecnicamente nada impressiona. Alguns
efeitos parecem ter sido feitos às pressas e estão mais
para aqueles vistos em séries de TV. Ao menos, o visual assustador das Ursas vale a pena. A direção de
arte, por sua vez, exagera na temática “sustentável”,
que foi pedida por Jaden Smith, e cria ambientes
teatrais, compostos basicamente de tecidos brancos
- nada práticos. Somente a roupa de sobrevivência
usada pelos protagonistas é realmente interessante.
Depois da Terra não é o pior filme de Shyamalan,
não que isso seja grande coisa se considerarmos seus
últimos trabalhos, mas não consegue empolgar nem
por um minuto. O melhor desta ficção científica é
deixar as coisas simples e não colocar o destino da
civilização nas mãos do protagonista. Seguindo essa
lógica, as coisas poderiam funcionar, era só o cineasta seguir o exemplo de longas intensos, como Dredd,
interessante mesmo ambientado apenas dentro de um
único prédio. Para os fãs de sci-fi, o mais triste é ver
um universo com tanto potencial ser desperdiçado
nesta fraca produção.

Superman Unchained
U

m dos grandes chamarizes para a edição de
estreia de Superman Unchained - a nova série mensal do homem de aço pelas estrelas Scott
Snyder e Jim Lee - já havia sido anunciada: uma
página quádrupla, que o leitor vai desdobrar na
sua edição para ver o Super em versão pôster.
A DC mostrou uma prévia da página - e do verso
- na semana passada. Confira na galeria. A descrição
da trama é a seguinte:
“Quando treze satélites caem do céu no mesmo dia,
o primeiro suspeito é Lex Luthor - mas ele está na
prisão! Só resta uma pergunta ainda mais estranha:
se não foi o Superman que impediu a queda do último satélite, quem foi? Um segredo tão escondido
que nem Superman consegue desvendar - será que o
homem de aço conseguirá esclarecer este mistério?”.
O roteirista Scott Snyder prometeu que a série trará
um novo vilão para Superman. Superman Unchained
#1 estreia nesta quarta-feira lá e em versão digital (aí,
claro, sem pôster).
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Bento explica polémica
Moutinho e a felicidade em Israel
O

selecionador nacional, Paulo Bento, abordou neste domingo a qualificação portuguesa
para o Mundial 2014, na qual a equipa das Quinas
perdeu pontos inesperados.
O treinador assumiu que, por vezes, não se sabe lidar com os bons momentos, como aconteceu em Israel. Para além disso, o técnico explicou como nesse
jogo geriu João Moutinho, cuja utilização foi criticada pelo presidente do FC Porto, Pinto da Costa.
«Não começámos mal a qualificação, com um jogo
menos conseguido nos primeiros 15 minutos no Luxemburgo, mas depois, com uma exibição extremamente positiva no jogo em Braga com Azerbaijão,
em que os 3-0 foram curtos. Depois, na terceira e
quarta jornadas,o vieram os nossos problemas. Mas
os pontos que perdemos não acho que os possamos
analisar da mesma maneira», disse Paulo Bento no
programa Trio de Ataque, da RTP Informação.

Na análise que fez, o selecionador considerou que
os resultados com a Rússia (derrota 1-0) e com a
Irlanda do Norte (empate 1-1) foram algo injustos,
apesar da pouca qualidade de jogo com os irlandeses,
mas assumiu que em Telavive a equipa não esteve
bem. «Quando falei de mentalidade, é não saber gerir
certas e determinadas situações de sucesso. Estamos
mais preparados a reagir à adversidade do que gerir
situações boas», considerou.
«O que aconteceu em Israel foi que não soubemos
gerir o golo marcado aos dois minutos, baixámos a
intensidade, ficámos sem agressividade», continuou
Paulo Bento. O selecionador assumiu que «houve um
momento nesse jogo em que se pode falar de felicidade» e esclareceu: «O empate aos 90+3 não foi a
felicidade, o momento de felicidade foi fazer o 3-2 a
seguir ao 3-1 deles.»
O processo de João Moutinho
Entre os vários assuntos, Paulo Bento foi questiona-

do sobre as palavras de José Mourinho sobre Ronaldo, em que o treinador disse que o capitão da seleção,
por vezes, pensava que sabia tudo. O selecionador
afirmou que nunca sentiu isso, «nem em Ronaldo,
nem nos noutros jogadores». Depois, o técnico debruçou-se sobre um dos casos da qualificação portuguesa: a utilização de Moutinho em Israel, numa
altura em que o médio tinha falhado jogos por lesão.
O presidente do FC Porto, na altura o clube do médio, criticou o selecionador. «Não foi pedido nenhum
risco ao jogador, a decisão foi tomada na manhã do
jogo, quando ele disse que se sentia em condições.
Todo o processo foi transparente e natural. Em muitas situações, acontece o contrário. Não jogam na
seleção a uma terça ou sexta e jogam no clube depois, porque o prazo de recuperação era esse», disse
Paulo Bento. «Não tomo uma decisão sem consultar
o jogador, não é passar-lhe a responsabilidade, mas

é perguntar-lhe, porque se me diz que não está em
condições, não joga», garantiu, para assegurar de
seguida, sobre Pinto da Costa: «Não tenho relações
estragadas com ninguém.»
Paulo Bento lembrou ainda que teve situações contrárias, em que reduziu o tempo de jogo de Moutinho.
O
selecionador assumiu que «havia um compromisso
com Vítor Pereira [na altura treinador do FC Porto]
para que os jogadores fizessem apenas 45 minutos,
mas porque jogavam na sexta-feira seguinte». A seleção jogou com a Polónia numa quarta-feira e o FC
Porto deslocou-se ao terreno do Benfica na sexta seguinte, na temporada de 2011/12. De resto, o treinador destacou o facto de Moutinho ter condições de
recuperação próprias e argumentou: «O Vítor [Pereira] tinha esse conhecimento, o Villas-Boas também.
Ele tem uma capacidade que, mesmo fazendo 90 minutos, consegue recuperar.»

Taça das Confederações 2013
		
Grupo
A
1-Brasil
2-Itália
3-México
4-Japão

J
1
1
1
1

V
1
1
0
0

E
0
0
0
0

D GM GS
0
3 0
0
2 1
1
1 2
1
0 3

P
3
3
0
0

		
Grupo
B

J

V

E

D GM GS

P

1-Nigéria
2-Espanha
3-Uruguai
4-P. F. (Taiti)

1
1
1
1

1
1
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

3
3
0
0

6
2
1
1

1
1
2
6

Resultados e calendário
Brasil
3-0
Japão
México
1-2
Itália
Brasil
19/06 15:00 México
Itália
19/06 18:00 Japão
Japão
22/06 15:00 México
Itália
22/06 15:00 Brasil
Resultados e calendário
Espanha
2-1
Uruguai
P. F. (Taiti)
1-6
Nigéria
Espanha 20/06 20:00 P. F. (Taiti)
Nigéria
20/06 23:00 Uruguai
Uruguai
23/06 20:00 P. F. (Taiti)
Nigéria
23/06 20:00 Espanha

Equipas participantes: País Anfitrião: Brasil; Campeão do Mundo: Espanha; Representante UEFA: Itália; Representante
AFC: Japão; Representante CONCACAF: México; Representante OFC: Taiti (Polinésia Francesa); Representante CONMEBOL:
Uruguai; Representante CAF: Nigéria

desporto

A beleza nas bancadas da
Taça das Confederações

Jesus
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Paulo Fonseca: risco? Talvez não

Pinto da Costa contratou um treinador de 40 anos que
conseguiu um dos maiores feitos da história do futebol
português médio ao deixar o Paços de Ferreira na Liga
dos Campeões. E mais uma vez se grita a palavra risco. Talvez seja altura de encararmos a questão de outros pontos de vista. Muito experiente, o presidente do F.C. Porto
confiou em treze treinadores portugueses para começar mais
de metade das temporadas que leva no clube. Desses, apenas
três tinham mais de 45 anos quando entraram pela primeira vez
no balneário azul-e-branco. José Maria Pedroto regressou com
Pinto da Costa aos 54 anos. Octávio Machado dirigiu a equipa
principal do F.C. Porto aos 52 e Jesualdo Ferreira chegou ao
Dragão aos 60 anos. E acabou por ficar quatro temporadas. Todos os outros tinham menos de 45 anos. Alguns menos de 40.
Artur Jorge estava nos 38 quando Pinto da Costa lhe ofereceu
o banco. Depois vieram Quinito (40), Inácio (40, começou uma
época quando Robson estava doente), António Oliveira (44),
Fernando Santos (44), José Mourinho (39), José Couceiro (42),
André Villas-Boas (33) e Vítor Pereira (43). Paulo Fonseca tem
40 anos.
A experiência de cada um daqueles treinadores era diferente. Alguns tinham sido bons jogadores, outros nem perto. Uns
tinham sido adjuntos, outros começaram cedo a desempenhar
a função de treinador principal. Outros até tinham passado por
diferentes funções. Olhado assim, do ponto de vista da história,
Paulo Fonseca não parece uma aposta especialmente arriscada. Pelo menos não mais arriscada do que pareceu Vítor Pereira
há dois anos, na altura apenas o discreto adjunto de Villas-Boas,
o mais novo de todos os treinadores algum dia escolhidos por
Pinto da Costa. E, já agora, a mais arriscada aposta. Uma vez
que não acredito em coincidências, creio que Pinto da Costa
está convencido de que a ambição é um traço central num treinador. Por isso os procura jovens. Estará também convencido
de que escolher português é ganhar tempo, é contratar conhecimento da realidade local, de jogadores e de maneiras de montar
equipas. O F.C. Porto é um clube que privilegia treinadores que
conheçam a identidade do clube. Se pensarmos, os últimos três
já tinham estado por lá. Villas-Boas, Vítor Pereira e agora Paulo
Fonseca, fugaz jogador azul-e-branco nos anos 90.
Pode ser que Paulo Fonseca tenha sucesso, pode ser que falhe. Uma coisa parece evidente: a escolha do antigo treinador do
Paços de Ferreira é coerente com o que têm sido as opções do
F.C. Porto de Pinto da Costa.
Para Paulo Fonseca este é obviamente o melhor dia da sua
carreira futebolística.

O mau ano português em Espanha

Este foi um ano muito mau para os portugueses
em Espanha, de uma forma geral. No Real Madrid
foi como se sabe, com o último episódio a ser vivido este sábado. Mourinho a despedir-se apenas
dos ultras, que o apoiaram enquanto milhares de
outros adeptos do clube assobiavam. Tudo somado, os portugueses do Bernabéu viveram um ano lastimável.
Ali ao lado, Tiago fez parte do plantel do Atlético Madrid e festejou a Taça do Rei e o apuramento para a Champions. Isso
foi bom, claro, mas em termos pessoais foi curto, certamente o
português desejaria ter jogado muito mais (1371 minutos, dois
golos). Sereno fez uma época regular no Valladolid, mas daí
para baixo foi muito mau. Nunes desceu com o Maiorca, Postiga viu cair o Saragoça. Na Corunha a última jornada também
foi de tristeza profunda. E era na Galiza que morava o maior
contingente. Apesar de tudo, a época acabou por não ser má
de todo para Bruno Gama e Pizzi, dois portugueses que jogaram muito. O antigo futebolista do Rio Ave atuou nos 38 jogos
e conseguiu seis golos. O jogador emprestado pelo Atlético
Madrid foi usado em mais de três mil minutos e conseguiu oito
golos. Para ambos, não deverá ser complicado arranjar mercado em Espanha. Já a aposta do Benfica ao emprestar Nélson Oliveira ao Deportivo foi um fracasso. O internacional português jogou menos minutos do que há duas épocas, quando
estava no Paços de Ferreira: 840 minutos contra 1101. Do
ponto de vista do crescimento do jogador sempre achei que a
Corunha era uma opção sem sentido. Depois, tinha um outro
problema: se Nélson Oliveira não conseguisse sucesso estaria
a criar dúvidas num mercado que o poderia receber mais à
frente, com potencial grande mais-valia para o Benfica. Foi o
que sucedeu, não é? O avançado foi utilizado de forma intermitente, só conseguiu quatro golos e como se não bastasse
terminou a época a pedir desculpa aos adeptos por um ato
irrefletido. A ideia que fica em Espanha é esta: um jogador de
21 anos que não conseguiu impor-se num clube que desceu
de divisão. Os responsáveis por esta opção de carreira de Nélson Oliveira estão de parabéns. Foi em cheio.

tem de
fazer autocrítica

história de Jesus no Benfica começou em 2009.
De épocas anteriores vinha
um forte investimento, continuado na sua era, acrescentando qualidade. O título
chegou logo no primeiro ano
e por aí ficou. Juntam-se três
Taças da Liga. A chegada

desaires, quer na imagem quer
no discurso. As derrotas fizeram grande mossa.
Jesus acabou por ser um dos
derrotados e sobre ele recaiu a
atenção. Os dias seguintes colocaram os adeptos em geral, e
os benfiquistas em particular, a
discutir se Jesus devia ficar ou
sair. Para LFV, Jesus foi sempre o seu treinador e a firmeza
demonstrada foi esclarecedora. Alguns dias depois, a decisão da sua renovação chegou

terá de fazer uma autocrítica
e perceber que apesar do seu
conhecimento e capacidade,
nestes quatro anos como líder
cometeu erros que o levaram
a perder. Reconhecer isto fará
com que esteja mais perto do
que pretende.
Não há tempo a perder. A
próxima época está a chegar e
com ela novos desafios. Para
o Benfica, naturalmente, mas
sobretudo para Jesus. O treinador terá pela frente o maior

aos quartos-de-final da Liga
dos Campeões, a presença
numa meia-final e na final
da Liga Europa devolveram
ao Benfica relevo na Europa.
Alguns jogadores foram valorizados, houve vendas de
sucesso.
O principal objectivo foi conseguido apenas uma vez em
quatro anos. Do meu ponto de
vista é curto face ao investimento e à qualidade existente.
Mas na decisão, Luís Filipe
Vieira valorizou também outros aspectos. Nos últimos 15
dias desta época o Benfica jogou e perdeu tudo o que havia
para ganhar. A renovação de
JJ foi sendo tabu, alimentado com diversas declarações.
LFV anunciou um princípio de
acordo, com as derrotas a obrigarem JJ, segundo ele, a pensar. O último jogo da época, no
Jamor, foi traumatizante para
todos os benfiquistas e revelou
uma vez mais a fragilidade de
Jesus. Não por causa do comportamento demonstrado por
Cardozo (inadmissível, com
caminho para a saída, com ou
sem Jesus), mas devido à forma como vinha reagindo aos

por comunicado mas sem palavras dos dois.
Jesus refugiou-se, remeteu-se
ao silêncio e até ao momento
não falou. Mas porquê tanta
indecisão?
O que levou Jesus a protelar a decisão se o princípio de
acordo existia entre os dois?
Foi a esperança em sair como
grande vencedor no final e colocar novas condições? Foram
as derrotas que criaram dúvida em si próprio? Era esperar
para ver e decidir no final? Havia outro(s) clube(s)?
E Vieira? Ficou numa encruzilhada e não teria outra hipótese se não ficar com Jesus? Ou
simplesmente acredita que é o
homem certo para os destinos
do clube? Provavelmente não
saberemos e nesta altura pouco importa. A renovação está
acertada e os próximos meses serão determinantes para
ver até que ponto esta relação
pode durar. Um ciclo de quatro anos fechou-se e um novo
vai começar. Importa perceber
o que esteve errado e quais
as fraquezas reveladas e ter
a humildade para reconhecer
e sair mais forte. Aqui, Jesus

desafio das cinco épocas que
inicia no clube. O risco, a pressão, a exigência e a responsabilidade serão ainda maiores
e a tolerância, a meu ver, será
pequena.
Penso que todos têm consciência disso e essa é provavelmente a melhor forma de
começar: encarando as dificuldades e os novos desafios.
O Benfica e LFV fazem o seu
papel. O investimento continua e a aposta no reforço da
qualidade no plantel é evidente. Não há melhor indicador do
que este. O Benfica quer voltar
a ganhar. LFV disse após as
derrotas que o Benfica quer
fazer a mesma coisa mas com
um fim diferente. A mensagem
está passada e não me parece
possível que Jesus, apesar dos
dois anos, continue para além
desta época sem ganhar.
Tem a palavra Jorge Jesus.
P.S. Pelo que li ontem, Jesus
pediu a Vieira para não mexer
em Matic e Enzo Perez. A ser
verdade faz bem. Ele sabe da
importância que tiveram e voltar a reconstruir nesta altura é
mais uma dificuldade. Será o
dinheiro mais uma vez a decidir.

Pedro Barbosa

A
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Steven Vitória, luso canadiano, Marcos Senna é
o novo reforço da MLS
no Benfica por quatro épocas
C
S
teven Vitória nasceu no
Canadá, em 1987, filho
de emigrantes açorianos, e
sempre teve um sonho: jogar
futebol em Portugal.
Foi isso mesmo que explicou em vários relatos quando
representou a seleção portuguesa de sub-20 no mundial
da categoria realizado, precisamente, no país em que nasceu. Em Portugal ficou graças
ao FC Porto, que o trouxe para
o país depois de uma primeira
tentativa frustrada para representar o Benfica, o clube pelo
qual assinou neste domingo.

OFICIAL: Steven Vitória
no Benfica por quatro épocas
Em vésperas de Steven representar Portugal no Campeonato do Mundo, a mãe Alice contava ao The Star: «Este miúdo
costumava subir a um escadote e usar um elástico [dos que
se usa para prender acessórios
na motas] para fazer uma rede
[na baliza] perfeita. Eu dizia-lhe que os amigos estavam a
chamá-lo e que ele devia fazer uma pausa. Ele respondia:
“Mãe, eu não quero ir.”»
Aos 16 anos, tentou o Benfica!
Na mesma reportagem, Ste-

Coentrão

F

ven Vitória explica que trabalhou muito para, naquela altura, ser jogador do FC Porto.
«Não vou mentir, custa imenso, trabalhei imenso para estar
onde estou.». O irmão mais
velho, Jason, também dizia
que o novo central do Benfica
«dormia com uma bola de futebol» e tinha o sonho de jogar
na liga portuguesa.
A primeira tentativa de Steven Vitória jogar por cá aconteceu aos 16 anos. Passou dois
meses no Benfica. Não ficou.
Dois anos depois, aos 18, a
história foi diferente. Steven
jogava como médio nos Woodbridge Strikers quando tentou
a sorte do lado de cá do Atlântico. Para isso, teve de faltar ao
baile de finalistas, um evento
importante nos adolescentes
que vivem numa cultura norte-americana. Steven Vitória
contou que vinha para fazer
testes numa equipa de uma divisão menor, mas que depois
acabou no FC Porto. Quando o
viu, o treinador portista reparou na altura do luso-canadiano e perguntou-lhe se podia jogar a central. «Eu não ia dizer
que não», contou ao repórter.
Assim, o Canadá ficou para
lá e Vitória tornava-se defesa.
Passou pelos juniores do FC
Porto, mas depois foi sucessivamente emprestado: Tourizense, Olhanense e S. Covilhã
foram os emblemas que representou.
Pelo meio, o tal Campeonato do Mundo de sub-20 numa
geração que tinha Rui Patrício,
Fábio Coentrão, Vítor Gomes,
Pereirinha, Bruno Gama e
uma dupla de centrais formada
por Paulo Renato (Sporting)
e João Pedro (FC Porto), este
último companheiro de Steven
Vitória neste ano no Estoril,

mas agora com o luso-canadiano no papel principal.
«Durante 18 anos não se importaram comigo»
Mas é no Olhanense que começa a ganhar espaço. Na primeira época, faz 17 jogos na II
Liga. Na época seguinte, assumiu-se como titular, com 19
partidas no campeonato e mais
seis na Taça da Liga. Quando
se mudou para a Covilhã, já ia
com estatuto diferente e fez 24
partidas de campeonato.
A ligação ao FC Porto terminou em 2010/11, época em que
se transferiu para o Estoril. Na
Amoreira, fosse qual fosse o
treinador, Vitória foi sempre
um titular: 30 jogos na primeira época [Liga e Taça da Liga),
37 na segunda e, por fim, mais
30 na última.
Estreou-se na I Liga em
2012/13, destacou-se pelos
golos apontados de penalty,
mas também por fazer parte
de um coletivo que ficou em
quinto lugar. Quase sempre foi
o capião do Estoril no relvado, já que João Coimbra jogou
menos vezes.
Depois de Fernando Aguiar,
tornou-se no mais recente
luso-canadiano a assinar pelo
Benfica. E quanto às opções
em termos de seleção, eis o
que ele disse em 2007: «Para
ser sincero, estive no Canadá
durante 18 anos. Joguei futebol durante um bom tempo,
não foi? Nunca me perguntaram nada, ninguém quis saber
e depois de ter chegado a Portugal, foi quando começaram a
importar-se.»
Steven Vitória optou por jogar pelo sub-20 portugueses
e não pelos canadianos, que
marcaram presença nesse
Mundial e o convidaram a representar a seleção americana.

quer regressar à

ábio Coentrão poderá
voltar a uma casa onde
se fez “homem e jogador”
segundo o próprio, estando a
fazer todos os esforços para
regressar ao Benfica, clube a
que pertenceu entre 2007 e
2011.
Segundo dá conta o jornal
“AS”, o lateral esquerdo do Real
Madrid, de 25 anos, está em
conversações com os responsáveis encarnados mas existe um
impedimento no possível empréstimo ao emblema da Luz: o
elevado salário. Coentrão aufere cerca de 2,5 milhões de euros
anuais, incomportáveis para os
cofres benfiquistas. O mesmo
jornal espanhol informa que
os merengues estão dispostos a
negociar o jogador por perto de

20 milhões de euros e é aí que
pode entrar o Monaco na corrida. O novo rico francês já fez
saber a Jorge Mendes, empresário de Coentrão, que está disposto a contratar o jogador de

Luz

forma a aumentar o contigente
de portugueses no principado
para três, depois das contratações de Ricardo Carvalho e
João Moutinho neste defeso.

om 37 anos, o brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna
é o reforço para a Major League Soccer, como divulgou o
próprio site do Villarreal, da Espanha. Senna nasceu no Rio de Janeiro e ganhou projeção para o futebol brasileiro quando surgiu no
Rio Branco de Americana. Ele passou também por América (São
José do Rio Preto), Corinthians, Juventude e São Caetano, até ser
contratado, em 2002, pelo Villarreal, onde é ídolo. Naturalizado

espanhol, o volante esteve na Copa do Mundo de 2006 e na Eurocopa de 2008, competição em que foi campeão. No “submarino
amarelo” ele jogou 363 vezes marcando 34 gols. Mesmo sendo
rebaixado para a Segunda Divisão no espanhol, Senna recebeu
propostas para deixar o clube, mas não as aceitou, e sua lealdade
foi recompensada. O portão de acesso ao estádio de nº 19 se chama “Puerta Marcos Senna” (Porta Marcos Senna), e possui ainda
uma foto do jogador. Dentro de campo, o retorno mais esperado: o
segundo lugar na Liga Adelante (2ª divisão da Espanha) garantiu
ao clube o acesso para a 1ª divisão, chamada de La Liga. Após 11
anos defendendo o Villarreal, a assessoria do clube confirmou que
agora Marcos Senna jogará nos Estados Unidos, mas não divulgou o nome da equipe contratante. Nesta quarta-feira o jogador
deve receber um grande homenagem com presença dos torcedores
para sua despedida. Resta esperar alguns dias para sabermos quais
cores o experiente jogador vestirá.

Próximos Jogos

Quarta, 19 Junho
20:00 ET Montreal VS Houston
20:30 ET Chicago VS Colorado
22:00 ET Vancouver VS Chivas USA
22:30 ET Los Angeles VS Portland
Sábado, 22 JUnho
19:00 ET D.C. VS San Jose
20:00 ET Columbus VS Chicago
20:30 ET FC Dallas VS Sporting KC
21:00 ET Houston VS Toronto FC
21:30 ET Real Salt Lake VS Seattle
RESULTADOS

Sábado, 15 Junho
Vancouver Whitecaps 4-3 NE Revolution
Colorado Rapids 1-2 SJ Earthquakes
Columbus Crew 2-0 Impact Montréal
DC United 1-2 Toronto FC
Portland Timbers 1-0 FC Dallas
		
Grupo
Este
1-Impact Montréal
2-NY Red Bulls
3-Houston Dynamo
4-Sporting KC
5-Philadelphia Union
6-NE Revolution
7-Columbus Crew
8-Chicago Fire
9-Toronto FC
10-DC United
		
Grupo
OEste
1-FC Dallas
2-Real Salt Lake
3-Portland Timbers
4-Seattle Sounders
5-LA Galaxy
6-Colorado Rapids
7-Vancouver Whitecaps
8-SJ Earthquakes
9-Chivas USA
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