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Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
26 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
27 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
28 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
29 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
30 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
1 DE julho
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
2 DE julho
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.

Zumba

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

Viagem Terra/Mar

A Universidade dos Tempos Livres (UTL) organiza uma viagem
a Portugal com cruzeiro no mediterrâneo. Uma semana no mar e
outra em terra, do 6 ao 21 de Outubro. Inscreva-se na secretaria
de Santa Cruz ou pelo telefone (514) 844-1011.

Festa

dos campeões
O Clube Portugal de Montreal organiza a festa dos campeões
no domingo, dia 30 de junho de 2013 pelas 12h30 na sala de
recepção do Clube Portugal de Montreal situado no 4397 Boul.
St-Laurent. A ementa será uma entrada de camarão, sopa, Ribsteak, bolo e espumante. Para reservar o seu lugar pode telefonar para o 514-844-1406 ou Carlos: 514-713-4618.

O Jornal A Voz de Portugal tem o prazer de vos informar que este prestigioso
semanário, encontra-se já disponível na vossa área, mais precisamente nos
seguintes comércios: Mario’s Food Center em Ottawa situado no 381 McArthur Av Vanier, 1-613-749-1247; Boulangerie Lusa em Gatineau situado no 72
rue Dumas, 1-819-595-2651; Boulangerie Estoril em Gatineau situado no 89
rue Eddy, 1-819-775-5002. Para mais informações contacte: A administração
do jornal A Voz de Portugal. 514-284-1813.

INFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA

Carneiro: Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização.
Amor: Poderá despertar a atenção
daquela pessoa que tem debaixo de
olho há muito tempo. Nunca desista
dos seus sonhos! Saúde: Pode sofrer algumas
dores musculares.
Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53
Touro: Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha.
Amor: Exprima os seus sentimentos
sem medo de não ser correspondido.
Aprenda a trazer para a luz o melhor
do seu ser! Saúde: Cuidado com o calor, proteja a sua pele.
Dinheiro: Modere a possível tendência para
gastar desenfreadamente.
Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70
Gémeos: Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, Solidão.
Amor: Se se sentir sozinho saia e
distraia-se mais. A vida é uma surpresa, divirta-se! Saúde: Poderá ter problemas de estômago. Dinheiro: Tudo estará a
correr pelo lado mais favorável.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67
Caranguejo: Carta Dominante: o
Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Aproveite muito bem esta onda
de romantismo que o está a invadir.
Que a alegria de viver esteja sempre
na sua vida!
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
Dinheiro: Tente controlar a impulsividade nos
gastos.
Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66
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Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: 6 de
Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Não deixe que os seus amigos
tenham saudades suas. Combine uma
saída com eles. Que o seu olhar tenha
o brilho do sol! Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com as
intrigas no local de trabalho.
Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70
Escorpião: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga
Sincera. Amor: Saiba ouvir aqueles
que necessitam da sua ajuda. Seja
bondoso e verdadeiro e assim, a felicidade e o bem-estar serão permanentes na sua
vida! Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente. Dinheiro: Uma pessoa amiga
vai precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44
Sagitário: Carta Dominante: Rei de
Espadas, que significa Poder, Autoridade. Amor: Não deixe que abusem
da sua boa vontade. Que a sabedoria
infinita esteja sempre consigo! Saúde:
Possíveis dores em todo o corpo. Dinheiro:
Cuidado com os grandes investimentos.
Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62
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Capricórnio: Carta Dominante: O
Julgamento, que significa Novo Ciclo
de Vida.
Amor: Alguém que lhe é muito chegado pode desapontá-lo. Seja paciente
se o comportamento dos outros não corresponder às suas expectativas.
Saúde: Coma mais fruta e legumes.
Dinheiro: Momento sem preocupações.
Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71
Aquário: Carta Dominante: A Justiça, que significa justiça.
Amor: Momento em que andará mais
isolado dos seus familiares. Que a luz
da sua alma ilumine todos os que você

Leão: Carta Dominante: a Temperança, que
significa Equilíbrio. Amor: Dê mais
atenção ao seu companheiro que está
carente. Que o amor esteja sempre no
seu coração! Saúde: Vá ao médico,
nem que seja por rotina.
Dinheiro: Seja mais exigente consigo, só assim
conseguirá atingir o sucesso tão desejado nesta área da sua vida.
Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42

ama!
Saúde: Cuidado com o calor, pois o seu sistema imunitário anda mais frágil.
Dinheiro: Seja prudente na forma como administra a sua conta.
Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68

Virgem: Carta Dominante: Valete de
Paus, que significa Amigo, Notícias
Inesperadas. Amor: Uma relação de
amizade poderá tornar-se mais séria.
Abra o seu coração para o amor, seja
feliz! Saúde: Consulte o seu médico e faça exames de rotina.
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.
Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61

Peixes: Carta Dominante: A Morte,
que significa Renovação.
Amor: Procure esquecer as situações
menos positivas do seu passado afetivo. Rejeite pensamentos pessimistas
e derrotistas. Dê mais de si!
Saúde: Procure com mais regularidade o seu
oftalmologista.
Dinheiro: Segurança financeira.
Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71

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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“Os

ASSIM VAI PORTUGAL

professores estão de
parabéns por forte adesão à greve”

O

Vejamos bem: Os alunos defendidos por um sindicato
não puderam fazer os planeados exames e os que não
têem sindicato, esses puderam-no fazer sem problemas. Claro que puderíamos aqui debater sobre quem
deveria cair a responsabilidade desta irresponsabilidade, se foi o sindicato que convocou a greve para o
dia dos exames, ou o governo que planeou exames,
num dia de greve. O ponto é que não deveria haver
greve nesta altura do ano e muito menos, para impedir que o governo exija que também estes senhores
aceitem alterações nas suas condições de trabalho,
afim de ajudar a maioria dos portugueses a sairem da
crise, incluindo nessa maioria, provavelmente os pais
dos alunos, que o senhor Nogueira pretende defender.
Com isto me vou, boa semana a todos.

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

39

por
mês1

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

secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, revelou em conferência de imprensa conjunta com
a FNE, que houve uma adesão à greve de “90% dos
docentes” e, por isso, “mais de 20 mil alunos ficaram
sem fazer exame de Português”. O sindicalista denunciou ainda a prática de algumas “irregularidades” nas
escolas, onde o exame se realizou, e destacou o facto
de o Governo ter provado que “era possível adiantar o
exame para todos os alunos” e “transferir a data para
outra sem uma”.
Recordando que tanto “a greve às avaliações”, que
vai manter-se até 21 de Junho, como a de hoje “visam
impedir que de forma fácil, como pretende o Governo”, sejam aplicadas algumas medidas ao sector, o
secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, fez estar
tarde, em conferência de imprensa, o balanço da greve
ao exame nacional de Português para o 12º ano. Começando por saudar os pais e estudantes, bem como
associações, federações, confederações, pela solidariedade e compreensão que foram manifestando ao longo deste tempo em defesa da escola pública, onde os
professores são pilares essenciais”, Mário Nogueira
disse estimar que “a adesão ronde os 90% e, pelos dados que recolhemos, e como o ministro [Nuno Crato]
referiu, mais de 20 mil alunos não tenham feito exame
de Português”. Estas “enúncias”, revelou o dirigente da
Fenprof, foram “feitas por colegas”, alguns dos quais
“proibidos de entrar nas suas escolas” por terem aderido à greve. Além disso, acrescentou Mário Nogueira,
em conferência de imprensa conjunta com a Federação
Nacional de Educação (FNE), “temos informações de
situações inaceitáveis de comportamentos de inspectores que procuraram pressionar directores [de escolas] ao
limite”. Sobre a conferência de imprensa do ministro
da Educação, Nuno Crato, que anunciou uma nova data
para a realização do exame, Mário Nogueira referiu que
ficou provado que “afinal era possível adiantar a realização deste exame para todos os alunos, evitando situações de falta de equidade, como as que estão criadas”,
e que “era possível transferir a data para outra sem que
isso obrigasse a uma recalendarização”. Se assim fosse] estaríamos aqui a dizer ‘temos uma enorme greve
e não estaríamos a dizer que 20 mil alunos não fizeram
o exame. Era bom para todos, pais, alunos, e professores”, concluiu Mário Nogueira, dando ainda assim “os
parabéns” aos docentes por terem dado” um exemplo
e expressão à frase de que a lutar também se ensina”.
Para o sindicalista esta “greve era de todos os professores” e ficou “ao nível das melhores”. Neste sentido,
afirmou, “reiteramos a necessidade de serem retomadas
as negociações que tenham por base as propostas dos
sindicatos”, nomeadamente “a não regulamentação da
mobilidade especial para o sector” e a “manutenção do
horário de trabalho dos professores”.
Quando se fala do trabalho dos professores, raramente se poêm en dúvida a importância capital que
esta profissão tem a todos os níveis. Não seria abuso
afirmar que as tarefas destes educadores mais releva
de uma “missão de ordem vocacional”do que de uma
profissão propriamente dita “normal”. Daí a ideia
que professores e seus dirigentes sindicais, iriam provar a todos os portugueses que a educação e o futuro
dos seus alunos passariam muito á frente de uma greve geral. Tal não foi o caso, mas nem por isso poderemos chegar à conclusão, que a tal noção de “profissão
vocacional” já não é o que pensávamos que era, porque, segundo eles dizem: “é tudo no melhor interesse
do futuro dos alunos.” Até nem era de esperar outra
coisa. Há professores a mais em muitas áreas do País,
mas o sindicato não admite relocalizações. Se não há
trabalho para eles na escola mais próxima, então que
o governo lhes pague para ficarem em casa, ou irem
jogar à “paciência” na cantina da escola, onde ainda

por cima há café gratuito. O País está em crise e como
tal esforços adicionais são continuadamente exigidos
às “outras” classes de trabalhadores, no entanto seria
sacrilégio impor a semana de 40 horas a este grupo de
funcionários, que sem querer diminuir a importância
das suas funções na sociedade, trabalham aproximadamente 9 meses por ano. Quantos outros não gostariam de se encontrarem nesta previligiada situação?
O Sr. Nogueira não deixou de se felicitar e felicitar os
professores, que segundo ele aderiram à greve, num
extraordinário 90% de eficácia, pois para provar o
que afirmou, baseou-se nos 20 mil alunos que graças
ao seu movimento, não puderam fazer os planeados
exames. Será muito difícil convencer-nos que os interesses dos alunos foram defendidos, quando no sector
privado os “outros alunos” tiveram direito a fazer os
seus exames ao completo sem algum inconveniente.

AGORA

400

450

Mo de dados2
minutos de dia
através do Canadá3

Mensagem texto, imagens e vídeo internacionais ilimitados4
Noites a partir das 18h e ﬁns-de-semana ilimitado através do Canadá2
Visualizador, Mensagem vocal5 e, claro, nenhuma taxa de ativação
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Este artigo é comentado por Tony Saragoça

Economizem 420$
com entendimento Balance24 de 2 anos6
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Sara Norte ganha pequeno
papel em filme
Sara Norte volta ao ofício de atriz num pequeno
papel no filme Famel Top Secret, de Jorge Monte-Real.«Quero agarrar esta oportunidade e focar-me
na representação...

Jardim diz que a Europa e
Portugal olham para ilhas
“como mais um incómodo”

Manuel Madaíl oferece lar de idosos
assembleia-geral anual da Conferência das
Manuel Madaíl, empresário de Aveiro do ramo das
faianças doou a obra à freguesia de Aradas porque
Regiões Periféricas da Europa, que decorreu
considera que «quem pode tem a obrigação de se na Sardenha, foi “muito crítica” relativamente
colocar ao serviço dos...
ao orçamento 2014/2020 da União Europeia disse

A

hoje o presidente do Governo Regional da Madei-

Universidade de Aveiro é a melhor do país ra.
A Universidades de Aveiro, a do Minho e Nova de
Foi uma reunião muito crítica, as ilhas representam
Lisboa estão no top 100 das instituições de ensino
três
por cento da população europeia, mas as ilhas
superior, na investigação com menos de 50 anos, em
são,
estrategicamente, mais do que esses três por
66º lugar no rank...
Nova SBE entre as melhores do Mundo
Pelo terceiro ano consecutivo a Nova School of Business and Economics (SBE) integra o ranking dos melhores mestrados de Finanças do Mundo, no ranking
elaborado pelo Financial Times....
Duas viaturas, contentores do lixo e
balões incendiados no S. João
Duas viaturas incendiadas e balões e contentores do
lixo a arder foram algumas das ocorrências registadas pelos Bombeiros Sapadores do Porto na noite
de S. João....
Cadáver de homem de meia idade aparece
junto à Ribeira do Porto
O cadáver de um homem de meia idade apareceu
no domingo à noite na zona da Ribeira do Porto, junto às embarcações marítimas, e não há informações
sobre a sua identificação, disseram à Lusa fontes dos
bombeiros ...
Deco recebe 462 denúncias de
desperdício de água em três meses
A Deco Proteste recebeu nos últimos três meses 462
denúncias sobre desperdício de água em 100 municípios, sendo que metade destas são consideradas
graves e um terço muito graves, disse à agência Lusa
a técnica ...
Professores admitem prolongar
greve até 5 de Jullho
O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, admitiu que os professores podem prolongar a greve
às avaliações até dia 5 de Julho, avançam a Rádio
Renascença e a TSF....

cento da população europeia”, disse Alberto João
Jardim, à chegada ao aeroporto da Madeira.Segundo
o governante madeirense, a Conferência das Regiões
criticou a proposta da Comissão Europeia de um orçamento “severamente reduzido” para os territórios
insulares; o fim dos “tratamentos especiais” para as
ilhas, pelo fato de apresentarem especificidades próprias, e a redução de 35 para 30 euros dos apoios destinados às regiões ultraperiféricas, entre outros aspetos.Alberto João Jardim realçou que há um “espírito
centralista” na atual configuração política da União
Europeia: “Não é só em Portugal que existe este espí-

Turquia

avisa Alemanha sobre
reservas de Merkel à entrada da

A

Turquia avisou a Alemanha que sofrerá
consequências se a chanceler alemã, Angela
Merkel, não deixar de pôr obstáculos ao processo
de adesão turca à União Europeia (UE).
“Espero que corrija o erro que cometeu até segunda-feira...ou haverá reações”, afirmou aos jornalistas o
ministro dos Assuntos Europeus turco, Egemen Bagis,
referindo-se às reservas de Angela Merkel.Bagis afirmou que a relutância de Angela Merkel em abrir um
novo capítulo nas negociações de adesão da Turquia
à UE é uma manobra política ligada às eleições legis-

daquela infraestrutura.

Mulher morre no Pinhal
Novo baleada por familiar
Uma mulher morreu no domingo à noite em Palhota, Ao abrigo do acordo entre os Portugal e os EUA,
Pinhal Novo, concelho de Palmela, baleada por um
os norte-americanos mantêm um contingente militar
familiar, que feriu ainda uma outra pessoa, disse à
estacionado na Base das Lajes, na Ilha Terceira, e são
Lusa fonte da GNR....

PROFESSOR AIDARA
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mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395
falo português

lativas alemãs marcadas para setembro.Estes comentários surgem num mesmo dia em que o Ministério
dos Negócios Estrangeiros (MNE) alemão chamou o
embaixador turco em Berlim por causa de declarações
de Egemen Bagis sobre a posição da chanceler relativamente à repressão policial às manifestações contra o
governo na Turquia. Bagis insistiu que “Merkel devia
pensar nos interesses de cerca de 4.000 empresas alemãs na Turquia” e que deveria também pensar “nas
sensibilidades de mais de três milhões de turcos que
vivem na Alemanha”.

dos Açores pede explicações
sobre direitos dos trabalhadores de Lajes

O

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE

UE

Governo

Professores, enfermeiros e
Governo dos Açores questionou o comandanpolícias cada vez mais agredidos
te da Zona Aérea da região sobre se os direiOs números de crimes de coacção sobre funcionários
tos
dos
trabalhadores da Base das Lajes foram
públicos em Lisboa aumentaram. Só no ano passado
registaram-se mais 300 crimes sendo os professores, salvaguardados, após a alteração do contrato de
enfermeiros e polícias as principais vítimas...
prestação de serviços no parque de combustíveis
Contabilista morre à catanada
em noite de festa
As comemorações do S. João em Arcos de Valdevez ficaram este ano marcadas pelo homicídio de um
filho da terra. Segundo contou o Jornal de Notícias
(JN), tudo aconteceu na madrugada de domingo...

rito de olhar as ilhas como portugueses de segunda”.
“Há, hoje, a ideia de olhar as ilhas como mais um
incómodo, não olhar as ilhas como território europeu
por igual e fronteiras avançadas da Europa, mas olhar
as ilhas como uns indivíduos que estão, aqui, a maçar
e a exigir coisas numa altura em que a Europa tem
mais com que se preocupar do que com os ilhéus”,
opinou.
Disse ainda esperar do Governo da República, tal
como ficou decidido na reunião de há cerca de um
mês com o primeiro-ministro, um igual “tratamento
flexível” relativamente ao Programa de Ajustamento
Económico e Financeiro da Madeira, tal como aquele recebeu por parte dos ministros das finanças da
União Europeia que sexta-feira decidiram dar mais
um ano a Portugal, até 2015, para corrigir o seu défice orçamental.”
A ideia com que eu fiquei é que haveria uma extensão
à Madeira das flexibilidades que fossem encontradas
para Portugal. Não vejo que haja nada em contrário
contra isso”, observou.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

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

responsáveis pela gestão do parque de combustíveis
que serve esta base militar. De acordo com o gabinete
de imprensa do executivo açoriano, foram solicitados
“esclarecimentos” ao Comandante da Zona Aérea
dos Açores sobre esta matéria, pretendendo-se este
apure junto do comando americano clarifique questões de ordem laboral na sequência da “recente alteração” de contrato por parte da agência militar dos
EUA Defense Logistics Agency com um prestador de
serviços externo no parque de combustíveis da Base
das Lajes. Em causa está a transmissão dos atuais
trabalhadores portugueses para o novo prestador de
serviços, daí que o Governo dos Açores pretenda que
“se apure” se “todos os direitos” dos trabalhadores
nacionais que desempenhavam estas funções serão
“salvaguardados”.
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FMI ameaça suspender ajuda
à Grécia até final de Julho
O

Fundo Monetário Internacional (FMI) poderá suspender os pagamentos de ajuda à Grécia até final de julho, caso os parceiros europeus
da ‘troika’ não cubram um desvio de até 4 mil milhões de euros no programa de resgate.

A informação é avançada pelo jornal ‘Financial
Times’, que, citando fontes envolvidas na gestão do
resgate financeiro à Grécia, adianta que o ‘buraco’
financeiro, de montante compreendido entre 3 e 4 mil
milhões de euros, foi detetado depois de os bancos

centrais da zona euro terem rejeitado desfazer-se de
títulos de dívida soberana grega.Assim, os ministros
das Finanças da zona euro, reunidos hoje do Eurogrupo, no Luxemburgo, terão de discutir “fontes alternativas de financiamento”, uma vez que os gregos
não estão a cumprir o processo de privatizações, uma
condição imposta pelos credores internacionais no
ano passado para que a Grécia recebesse um segundo resgate.A Grécia tem estado sob pressão dos seus
credores para cumprir as condições de um resgate no
valor de 240 mil milhões de euros. Uma das exigências é o corte de 4.000 funcionários públicos até ao
fim do ano.Na quarta-feira, em comunicado, a missão
da ‘troika’ que está a avaliar o programa económico
do governo grego anunciou que esta foi interrompida
e deve ser retomada no final de junho para concluir
os trabalhos técnicos.Numa declaração conjunta, o
Fundo Monetário Internacional (FMI), a Comissão
Europeia e o Banco Central Europeu (BCE) adiantam que a missão fez “progressos importantes”, sendo necessário interromper as discussões políticas
para “permitir a conclusão do trabalho técnico”.Esta
é a primeira visita dos credores da Grécia ao país depois de um relatório do FMI, que admitia “erros” no
primeiro resgate à Grécia, ter sido divulgado pela comunicação social.

Cheias em Calgary (Canadá):
100 mil pessoas para evacuar

A

s autoridades de Calgary, uma das maiores cidades do Canadá, anunciaram que poderão ter de
retirar da cidade até 100.000 pessoas devido a chuvas
intensas e subida do caudal dos rios.
As autoridades da cidade, onde na quinta-feira foi
declarado o estado de emergência, elevaram de oito
para 20 o número de bairros que terão de ser evacuados.
Os habitantes de outras oito localidades do sul da
província de Alberta, onde se situa Calgary, também
receberam ordem para abandonarem os seus lares devido às inundações.
As autoridades da província advertiram que os rios
da região alcançaram a sua cota mais alta entre as
07:00 e as 21:00 (hora de Lisboa) de quinta-feira.

Açoriano Orental

Taxa de juro dos contratos à
habitação cai para 1,431% em maio
A taxa de juro dos contratos de crédito à habitação
diminuiu em maio para 1,431%, face a abril, e o valor
médio da prestação vencida caiu para os 259 euros,
indicou o Instituto Nacional de Estatística ....
Órgão da Igreja Matriz
volta a tocar a 3 de julho
A Ouvidoria da Povoação inaugura no próximo dia 3
de julho , pelas 20h30, o restauro do órgão da Igreja
Matriz, realizado pelo organeiro Dinarte Machado....
São Miguel perde 8 mil
dormidas desde janeiro
A ilha de São Miguel, responsável por mais de 65
por cento das dormidas em hotéis dos Açores, perdeu oito mil dormidas desde janeiro, por comparação
com 2012. ...
Relatório sobre crises propõe
alternativas que criem riqueza e emprego
O primeiro relatório do Observatório sobre Crises e
Alternativas , a divulgar depois do verão, prevê soluções para “retomar o comando sobre a economia”,
criando riqueza e emprego, disse o economista José
Reis....
Seguro do dador de sangue
obrigatório dentro de dois meses
Todos os dadores de sangue, dentro de dois meses,
passam a estar cobertos por um seguro que lhes
garante serem indemnizados no caso de eventuais
complicações ou acidentes, segundo um diploma
publicado....
Governo dos Açores prorroga até final
de setembro prazo de candidatura às
linhas de crédito de apoio às empresas
O Governo Regional decidiu prorrogar o prazo de
candidatura à linha de apoio à reestruturação financeira das empresas dos Açores e apoio à liquidez,
bem como à linha de crédito Açores Investe II...
Mulheres do linho mantêm tradição
Mulheres do linho mantêm tradição. Têm entre 70 a
80 anos de idade e preservam, anualmente, a cultura do linho, na pequena freguesia da Lomba da
Maia, Ribeira Grande. ...
PCP/Açores acusa Vasco Cordeiro
de se ter “demitido de governar”
O líder do PCP/Açores, Aníbal Pires, acusou domingo o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, de se ter “demitido de governar” e de exercer
as competências da região, optando pela “propaganda”....
Ambientalistas criticam equipamentos
nas margens das Sete Cidades
Associações ambientalistas criticam a dimensão e
tipologia dos equipamentos construídos na margem
da Lagoa das Sete Cidades, nos Açores, para apoio
às atividades do plano de água...
Sem-abrigo encontrado morto junto a
contentor do lixo em Ponta Delgada
Um homem sem-abrigo foi encontrado morto no sabado de manhã junto a um contentor do lixo, numa
Bomba de Gasolina da Avenida Antero de Quental,
em Ponta Delgada, mas a polícia não suspeita de
crime…
Cadáver encontrado junto à costa na
Vila da Povoação
A Polícia Marítima recolheu, ao final da tarde de
quinta-feira passada, um cadáver de um homem ao
largo da costa próximo da Vila da Povoação.
O comandante da Capitania de Ponta Delgada, Matos Nogueira, explicou que o alerta foi dado por pescador…
Crato tem de reformar mais de
4.700 professores num mês
O ministro da Educação Nuno Crato tem um mês
para aposentar 4.761 professores do ensino básico
e secundário, de forma a cumprir o objectivo de passar à reforma seis mil docentes no final de Agosto...
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CRÓNICAS

A DITADURA MUNDIAL
Hélio Bernardo Lopes

O

recente caso de espionagem global, levado a
cabo pelos Estados Unidos, revelado pelo corajoso jovem Edward Snowden, veio mostrar que
estamos a caminho da estruturação de uma autêntica ditadura mundial, neste caso centrada a partir da
grande potência norte-americana. Hoje, se relermos o
1984, de George Orwell, constatamos que a realidade
ali descrita pelo autor está aí e bem à vista de todos.
Esta ditadura resulta, em essência, do rápido desenvolvimento das novas tecnologias, do completo
fracasso das democracias, por se tratar de sistemas
dinâmicos fortemente desequilibrados, cujos pressupostos, progressivamente, se vão mostrando mais
ineficazes ou ausentes, do poder militar conseguido
pelos Estados Unidos, pelo seu domínio marítimo do
Mundo através do espaço de língua e cultura inglesa,
e pela subordinação da vida humana e da sua dignidade ao lucro, ao poder real e à riqueza.
A subordinação da vida humana e da sua dignidade
ao lucro, ao poder real e à riqueza, de um modo ou de
outro, esteve sempre presente, sendo que as mudanças sociais, em geral, se operaram pelos descendentes
dos que deixaram de poder conduzir as sociedades
por bloqueios que permitiram que se gerassem no seu
seio. Bloqueios que, muitas vezes, se materializaram
em guerras, gerando mudanças destinadas a evitar
repetir as anteriores tragédias, mas, invariavelmente,
norteadas pelos mesmos objetivos, porventura a conseguir por outros caminhos.
Por razões históricas de há muito identificadas, o
domínio do Mundo conseguiu-se sempre por via do
domínio das rotas marítimas. Uma realidade conseguida pelo triunfo da cultura originária do espaço de
língua e cultura inglesa. Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, para lá de
outros espaços nacionais mais pequenos e menos alinhadas por aquela cultura, constituíram o suporte do
poder que hoje domina, indiscutivelmente, o Mundo
atual.
Acontece, como hoje se pode já ver e compreender, que o fracasso das democracias se tornou uma
realidade. Não pela sua ineficácia funcional nos dias
de eleições, mas por via da sua falta de representatividade em face dos anseios, naturais e legítimos, das
populações. E também porque os políticos nacionais,
completamente divorciados da vontade dos seus povos, subordinaram a sua soberania a estratégias que
teriam sempre de favorecer os historicamente mais
fortes e dominadores.
Alguma dose de acaso levou a que o poder militar acabasse por se concentrar nas mãos dos Estados
membros do amplo e universal espaço de língua inglesa, muito em especial nos Estados Unidos. Um
poder centrado nos vértices de uma malha mundial,
com rotas dominadas entre os mesmos, mas também
nas profundezas marinhas, na envolvência orbital
terrestre, e agora também na corrida, com partida
já anunciada, para a ocupação de outros planetas do
Sistema Solar, com ênfase especial para Marte.
Por fim, o rápido desenvolvimento das novas tecnologias, que vieram permitir um grau de penetração
em quanto decorre no Mundo, mesmo no Universo,
até aqui desconhecido. Novas tecnologias que também estão a levar a graus de desemprego, de pobreza, de miséria e de regresso a formas impensadas de
escravatura que só muito dificilmente poderão ser
anuladas.
Tudo isto, com fronteiras abertas ilimitadamente, acentuará a ditadura mundial hoje em regime
de comissão instaladora. E porque os valores são
sempre subordinados aos interesses de minorias,
porque a democracia se esvaziou, ao nível dos cidadãos, e porque há um poder dominante e sem
controlo, excetuando sobressaltos domináveis,
essa ditadura veio para ficar. É, indubitavelmente,
a materialização da previsão de George Orwell no
seu 1984. E até quando aguentará o Planeta uma
tal realidade predadora?

A

identidade secreta
do povo português

E

Ricardo Araújo Pereira

m 2002, Durão Barroso disse que Portugal estava de tanga. Entretanto, passaram 11 anos e é
difícil negar que fomos perdendo cada vez mais roupa. Eu não sou crítico de moda, mas creio que estamos perante uma impossibilidade. Não é possível
passar uma década a confiscar a indumentária a um
povo que já está de tanga. Minto: é possível apenas
em duas situações muito específicas e altamente improváveis. Se o povo em causa tiver a tanga vestida
por cima do resto da roupa, pode dizer-se que está de
tanga no primeiro momento, e fica apto a continuar a
perder peças de vestuário antes de se achar completamente nu. Esta hipótese, a verificar-se, confirma a
minha suspeita antiga de que o povo português é o
Super-Homem. Tinha a tanga por cima da roupa em
2002 e foi ficando sem a capa e o fatinho de licra azul
ao longo dos últimos anos. E aguentou tudo com força sobre-humana, que é a única maneira de um povo
aguentar isto. Outra hipótese: em 2002 o povo estava,
de facto, de tanga, mas tinha várias tangas vestidas,
umas por cima das outras. E foi perdendo tangas, ano
após ano, até estar na situação em que se encontra
agora - em que, se não está nu, estará, no máximo,

monotanga. Nesse caso, o povo português não é o
Super-Homem. É uma espécie de Tarzan multicueca. Um Tarzan que, tendo viagem marcada na Ryanair e, por não querer pagar uma quantia extra pela
bagagem, levasse todas as suas tangas vestidas, por
exemplo. Seja qual for a hipótese correcta, é seguro
afirmar a excepcionalidade do povo português, dadas
as características admiráveis, quer do homem de aço,
quer do rei dos macacos. Não ignoro que haja bons
argumentos para refutar estas hipóteses. Pode dizer-se, por exemplo, que a posição em que estamos, no
que à soberania diz respeito, torna muito improvável
que o povo português seja, na verdade, o rei de alguma coisa, dado que temos cada vez mais dificuldade
em fazer súbditos, mesmo entre os símios.
Também é difícil identificar o povo português com
o Super-Homem, sobretudo tendo em conta a extraordinária habilidade deste para combater o crime e
a nossa absoluta incapacidade de meter bandidos na
cadeia. Mas eu continuo inclinado para achar que o
povo português tem uma identidade secreta oriunda
do universo da ficção, na medida em que me parece,
ele próprio, uma personagem fictícia: nenhum povo
de carne e osso teria a capacidade de, empobrecido e
desesperado como está o nosso, manter a nobreza de
alma que é evidenciada quando os protestos se fazem
a cantar e a rir.

As Consequências da Austeridade
Augusto Machado

E

xiste uma depressão quase generalizada no
país. As pessoas andam tristes. E o caso não
é para menos; mães a chorarem porque não têm
comida nem meios para alimentar a família; pai
e mãe perderam o emprego. A situação financeira agrava-se de tal maneira que acabam por não
poder continuar a fazer os pagamentos do carro e
da hipoteca da própria casa onde vivem – terão,
eventualmente, de ir viver para debaixo da ponte... As pessoas têm razão de sobra para andarem
deprimidas.
Também o aumento do suicídio e das doenças infecciosas são algumas consequências da austeridade.
Estes efeitos negativos para a população, segundo
um grupo de investigadores ingleses que estudou a
relação entre a crise económica e o estado de saúde
das pessoas, defendeu que só poderão ser amenizados com mecanismos de proteção social fortes. É de
notar que a troika, em relação a Portugal, impôs o
corte de 670 milhões de euros na saúde, em particular nos gastos com medicamentos e também com o
aumento das taxas moderadoras. Se antes da troika
estávamos mal - agora estamos pior. Atualmente, diz
o mesmo estudo, cerca de 15% da população não tem
médico de família, tendo que recorrer aos serviços de
urgência. Além disso, 67 mil famílias perderam os
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subsídios dos seus filhos, colocando maior pressão
sobre o orçamento familiar, o que está a refletir-se, e
muito, na saúde de muitos portugueses.
As consequências gravíssimas desta austeridade,
às vezes, acontecem mesmo à nossa porta; habito a
uns duzentos metros da linha ferroviária (Linha do
Minho) que liga Porto à cidade de Vigo na Galiza;
há dias, nessa mesma linha, houve um terrível acidente; uma senhora, nos seus trinta anos, solteira,
decidiu pôr fim à vida. Atirou-se contra a locomotiva do comboio no momento em que este passava, a
freguesia inteira ficou em estado de choque com este
suicídio. A pessoa em causa sempre soube esconder
da família e dos amigos os graves problemas que,
aparentemente, estava a ter no local onde trabalhava
e que resultou no seu despedimento – que é, hoje em
dia, aquilo que os trabalhadores portugueses mais temem – perder o emprego... em muitos casos, o único
sustento da família.
Agora, os pais da defunta vieram a descobrir a verdadeira razão que levou a filha a entrar numa profunda depressão que a levou a cometer o suicídio – é
que o patrão, no dia do despedimento recusou-se a
dar-lhe os papéis para o Fundo de Desemprego, (a
despedida já trabalhava nesta companhia há mais de
12 anos e sempre fez os descontos necessários). Agora o povo e os amigos pensam o pior... porque é que o
patrão que a pus na rua, se recusou a dar-lhe os papéis
para ela poder beneficiar do Fundo de Desemprego?
Os pais da defunta e a voz do povo dizem que a funcionária em causa descontou todos estes anos mas o
dinheiro nunca saiu da conta bancária da empresa.
Nada acontece por acaso – e só o patrão e ela é que
saberão ao certo o que aconteceu, e ela, infelizmente,
e com muita dor para os pais, já cá não está para contar a verdade e a razão porque se suicidou.
Este caso é apenas um exemplo entre tantos outros
que, diariamente, vão acontecendo nos países europeus que sofrem com esta crise económica que não
parece ter fim...
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As Novas Regras de Compensação
pela Cessação do Contrato de Trabalho
Bianca Mayo
Advogada em Portugal

P

ortugal assumiu, no quadro do programa de
assistência financeira, celebrado com a comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional
(MoU), Um conjunto de compromissos no sentido
de melhorar o funcionamento, nas áreas de intervenção em matéria laboral, relativas à cessação do
contrato de trabalho.
Numa primeira fase a Lei 53/2001 de 14 de Outubro,
estabeleceu novas regras sobre o valor e a forma de
cálculo da compensação à pagar ao trabalhador pela
cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, aos despedimentos coletivos e, à caducidade
do contrato à termo, mas determinou a aplicação de
tais regras apenas aos contratos de trabalho celebrados
após a entrada em vigor do referido diploma.
Numa segunda fase, a Lei n.º23/2012, de 25 de Julho,
determinou a extensão das novas regras de compensação por cessação do contrato aos contratos de trabalho
em execução, embora prevendo uma norma de salvaguarda dos direitos adquiridos dos trabalhadores nesta
execução do contrato.
As novas regras de cálculo da compensação por despedimento, se aplicam a cessação do contrato de trabalho por caducidade, ou seja, abrangem todos os contratos à termo, e todas as situações de caducidade do
contrato por motivos atinentes ao empregador, como
a extinção do posto de trabalho e ao despedimento por
inadaptação e, a todas as modalidades de cessação do
contrato.
Por outro lado, no atual sistema o regime-regra em
matéria de cálculo de compensações, passou a ser o da
compensação devida por despedimento coletivo, mes-

mo para o caso da caducidade do contrato a termo que
até aqui tinha um regime próprio, exceto dos casos de
despedimento disciplinar e da denúncia do contrato durante o período experimental, para os quais não haverá
qualquer tipo de indemnização.
Nessa sequência, os cálculos da indemnização por
despedimento coletivo passaram a ser os seguintes:
A compensação continua a ser calculada de acordo
com a antiguidade do trabalhador, mas com base em 20
dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano
completo de antiguidade.
Correspondendo o valor diário da retribuição e diuturnidades, a ter em conta para aquele cálculo, a 1/30 avos
do valor da retribuição base mensal e diuturnidades.
Tal compensação passa a estar sujeita a um teto máximo que resulta da conjugação dos critérios enunciados
no regime-regra, o qual não pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida.
Desapareceu o valor mínimo de compensação correspondente a três meses de retribuição e diuturnidades.
Esse diploma legal, introduziu medidas de aligeiramento do regime do despedimento por extinção do
posto de trabalho e do despedimento por inadaptação.
O valor da compensação é um valor mínimo, já que
os instrumentos atuais de regulamentação coletiva do
trabalho podem dispor sobre essa matéria.
No acima referido diploma, estão previstas as regras
transitórias relativamente aos direitos adquiridos dos
trabalhadores aplicável aos contatos celebrados antes
de 1 de Novembro de 2011 e, aos contratos anteriores a
entrada em vigor da lei n.º53/2011 de 14 de Outubro, já
que os contratos posteriores serão regidos pelo Decreto
lei n.º23/2012.
Assim, as regras para esses contratos anteriores serão
as seguintes:

CRÓNICAS

Em relação ao período de execução do contrato decorrido até 31 de Outubro de 2012, o montante da compensação corresponde a um mês de retribuição base e
diuturnidades por cada ano completo de antiguidade.
Em relação ao período de execução do contrato posterior a 31 de Outubro 2012, o montante da compensação é calculado de acordo com as novas regras acima
referidas.
E, o montante total da compensação não pode ser inferior a três meses de antiguidade.
Estes novos diplomas, são outra manifestação clara e
evidente, da tendência à simplificação dos mecanismos
de despedimento laboral com uma redução de custos
associados, contribuindo assim para dinamização sem
igual da actividade empresarial.
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BEM VIVER
Informando sobre a Saúde

Que Produtos o Dentista
tem para Clarear
Dentes em casa?

Bifinhos

marroquinos
com rebentos de Bambu

Produtos para clarear os dentes, disponíveis em seu dentista garantem uma forma mais confortável e eficaz de clarear os dentes em casa. Seu dentista pode avaliar as necessidades de clareamento de seus dentes e recomendar o
sistema correto para você.
- Todas as opções de branqueamento com sistema de moldeiras supervisionados pelo dentista recaem em um gel clareador
com um principio ativo, normalmente um tipo de peróxido,
para clarear os dentes.
- Seu dentista inicia o processo montando um sistema de moldeiras personalizado para a sua boca. Este sistema é mais confortável de usar do que um molde para aquecer e morder, ou
qualquer outro tipo de molde ajustável. Os moldes personalizados clareiam mais facilmente, tanto os dentes superiores
quanto os inferiores, caso você decida clarear ambas arcadas.
Eles também ajudam a minimizar a sensibilidade da gengiva e
garantem que seus dentes fiquem expostos ao produto clareador de maneira correta.

ingredientes:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

500 gr. de bifinhos de porco
1 cebola
2 dentes de alho
50 gr. de azeite (só pus 30 gr.)
50 gr. de água
1 colher (chá) de Vinho do Porto
50 gr. de vinho branco
30 gr. de molho de soja
1/2 pacote de sopa de
rabo de boi (ou sopa de cebola)
■■ 1 lata de Rebentos de Bambú
Doses:

Tempo:

Preparação:
Lume

25 min

Dificuldade:
Fácil

preparação:
Coloque no copo da Bimby a cebola e os alhos
e triture 5 segundos, vel. 5. Junte o azeite e programe 5 minutos, temp. 100º, vel, 1.
- Seu dentista irá lhe fornecer uma quantidade de gel clareador,
que pode ser colocado na moldeira com uma seringa ou um
tubo. Este gel normalmente contém peróxido de carbamida ou
peróxido de hidrogênio a uma concentração de 10-22%. Dependendo da fórmula, você será orientado a usar a moldeira
diariamente por algumas horas ou durante a noite, durante um
tempo determinado. O preço do sistema de moldeiras supervisionado pelo dentista é de US$ 300 ou mais, apesar de que,
uma vez que você tem um sistema personalizado, você precisará apenas comprar o material uma vez por ano para retocar e
manter seus dentes cada vez mais brancos, devido a manchas
causadas pelo consumo de café, chá, vinho tinto, cigarro e outros alimentos muito pigmentados.
- Se você sentir sensibilidade ou irritação temporária, consulte
seu dentista. Ele deve recomendar um tratamento com flúor
para ser feito em casa, ou aconselhá-lo(a) a interromper o processo de clareamento por um período curto de tempo.

Junte a água, o vinho do Porto, o vinho branco e
o molho de soja e programe 3 segundos na vel.

3. Junte os bifinhos e programe 15 minutos,
temp. 100º, vel. colher inversa.
Junte a sopa de rabo de boi e os rebentos de
bambu e cozinhe durante mais 5 minutos, temp.
100º, vel colher inversa.

Sumo Desintoxicante
Ingredientes:

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

200 ml de Água;
1/2 fatia de Abacaxi;
1/4 de uma Maçã Vermelha grande;
1 pedaço pequeno de Gengibre;
1/2 copo de sumo de limão;
Folhas de Hortelã;
Gelos de Cubo.

Preparação:

Bater todos os ingredientes no liquidificador
com pedras de gelo. Servir.

Portugalíssimo

Produtora:
Rosa Velosa

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto publicitário: 514.366.2888
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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VIDA ATIVA

Paris Jackson está angustiada

Quem São Eles?

desde a morte do seu pai

Q

uatro anos passaram desde a
morte do cantor e rei da pop
Michael Jackson, mas os filhos são
os que continuam a sofrer mais.
Kai Chase, o ex-chefe de pessoal de

mais festas de aniversários. Hoje, com
15 anos, nem sequer comemora o passar dos anos, isto porque sem o pai não
tem o que comemorar.

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
Ninguém advinhou a foto da semana passada. Eram Manuel dos Santos Neves, Casimiro e
Eugénio Figueiredo.

Michael Jackson, contou que Paris
e os seus irmãos não estão numa boa
fase desde a morte do rei da pop. Após
a tentativa de suicídio da filha de 15
anos do cantor, isso tornou-se claro
para todos e Chase afirmou que Paris
está ‘desvastada e perdida’. Desde os
11 anos, - quando Michael lhe preparou uma festa inesquecível estilo ‘Cirque Du Solei’ -, que a jovem não quer

‘Ela era a menina do papá. Paris está
devastada. Está devastada e perdida e
está agora a tentar encontrar-se e descobrir quem é. Está a receber muito
apoio e amor para a ajudar. Ela perde
o rumo, chora e fala sobre ele’, conta
Chase. Também Blanket, seu irmão,
que continua a receber educação em
casa, veste uma camisola com a imagem do pai todas as sextas-feiras.

Diogo Morgado em
filme norte-americano

J

á foi divulgado o trailer de “Born To Race: Fast Track”, filme que conta
com a participação de Diogo Morgado.

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

A Voz de Portugal | 26 DE junho de 2013 | P. 10

CURIOSIDADE

Por que nos coçamos? (3)

É por isso que, quanto mais você se coça, mais coceira sente. Mas vale a pena fazer um esforço para
maneirar. “Qualquer alteração de comportamento,
como o hábito de ler bastante, faz com que as ligações entre os neurônios se modifiquem. Se você
começa a se coçar sempre e em excesso, produz
alterações que podem criar novos caminhos para a
transmissão de informação no corpo”, acrescenta
o neurologista Marcus. Se coçar muito, e todos os
dias, pode fazer com que o seu cérebro fique mais
propenso a sensações de coceira. Que, além de
psicológica, também pode ser social. O córtex cingulado anterior, uma região do cérebro relacionada
a nossas emoções, é ativado quando você está se
coçando. Isso pode ajudar a explicar por que, como
o bocejo, o ato de coçar é contagioso. “Faz parte
da atuação de neurônios associados com a empatia, que só os primatas sentem”, justifica Marcus. É
por isso que, provavelmente, você sentiu coceira ao
ler esta reportagem. Pensar no assunto, ou ver imagens que remetam a ele, é o suficiente para provocar
prurido. E a coceira “social” pode tomar proporções
assustadoras. Ela foi responsável por um ataque de
histeria coletiva na China, onde epidemias de coceira foram aparecendo em várias cidades vizinhas.
Os médicos acabaram descobrindo que não havia
nenhuma doença ou alergia – todo mundo começou
a se coçar simplesmente porque viu outras pessoas
fazendo isso. Em 1982, dois alunos de uma escola
da Virgínia do Oeste, nos EUA, começaram a se coçar incontrolavelmente assim que chegaram para a
aula. Em poucas horas, 57 estudantes já estavam
com pruridos. O pior caso aconteceu na África do Sul,
em 2000, e afetou 1 400 estudantes. Recentemente,
descobriu-se que o prurido pode ser genético. Em
experiências com ratos, cientistas americanos descobriram que um gene, conhecido pela sigla GPRP,
está ligado ao processamento dos sinais de coceira no cérebro. Os ratos que não têm esse gene são
praticamente imunes à coceira. Isso ajuda a explicar
por que algumas pessoas se coçam mais do que
outras. Graças à engenharia genética, talvez um dia
seja possível desligar o GPRP dos seres humanos
antes mesmo do nascimento. Mas será que isso é
uma boa idéia? “A coceira é um mecanismo de suma
importância e não deve ser suprimida”, protesta Gil
Yosipovitch. Afinal, um pouquinho de coceira não faz
mal a ninguém. Não procure sarna para se coçar...
dê uma coçadinha e seja feliz! 300 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de sarna – a principal
causa de coceira intensa. O corpo humano é coberto
por 2 m² de pele. Mas a coceira pode começar em
pontinhos minúsculos, de 0,6 mm². Os sinais de coceira viajam para o cérebro com velocidade de 0,5
m/segundo. Isso é 20 vezes mais devagar do que os
sinais de dor, por exemplo. Numa experiência feita
com ratos, as fêmeas se coçaram 23% mais do que
os machos. Aí não! Pára! Pára! É só alguém passar
a mão numa região sensível do seu corpo, como embaixo do braço, na sola do pé ou perto do joelho, e
pronto: você começa a se contorcer, ri incontrolavelmente e é tomado por uma sensação extremamente
desagradável. A cócega é uma das reações mais
bizarras do organismo. Como uma coisa tão inocente pode produzir um efeito tão horrível, a ponto de
já ter sido usada como forma de tortura? E por que
ninguém consegue fazer cócegas em si próprio? Assim como a coceira, a cócega é o que sobrou de um
mecanismo de defesa criado para nos proteger de
predadores e ameaças em geral – como a aranha
que está subindo agora no seu pescoço (brincadeira). Só que a cócega é uma reação ao inesperado:
como nos avisa sobre coisas que estão chegando
de surpresa, e portanto são potencialmente mais perigosas, é mais desagradável do que a coceira. Se
você tentar fazer cócegas em si mesmo, o cerebelo
(área do cérebro que coordena os sentidos) conclui
que a situação não é inesperada, e não dispara sinal
nenhum. A exceção fica por conta dos esquizofrênicos. Um estudo mostrou que, como eles não distinguem sensações externas daquelas causadas pelo
próprio organismo (é por isso que têm a impressão
de ouvir vozes), muitas vezes têm a capacidade de
fazer cócegas em si próprios.

É

verdade que alguns

cosméticos podem causar câncer?

A

vaidade excessiva pode trazer consequências
negativas para a vida de qualquer pessoa.
Pesquisas indicam que alguns cosméticos, por
exemplo, podem causar câncer quando utilizados
prolongadamente.
Em toda a história, os cosméticos estiveram associados à beleza feminina. Na Inglaterra, por volta de
1500, existiam cosméticos feitos de chumbo e mercúrio, que ajudavam a clarear a pele, mas levavam ao

aparecimento de várias doenças em razão das características tóxicas desses elementos.
O tempo passou e a indústria da beleza se modernizou, mas ainda existem alguns cosméticos que contém substâncias químicas, com riscos de toxidade.

Quem
H

Assim, fique atento a este texto e a todos os potenciais riscos que os cosméticos podem trazer para a
saúde. Vale lembrar que pessoas sensíveis a corantes,
aldeídos e metais devem pesquisar profundamente os
produtos antes de optar por algum cosmético.
Cosméticos e substâncias que podem ser prejudiciais à saúde:
Chumbo: essa substância pode estar presente nas
tinturas de cabelo. O chumbo é um elemento que
pode causar câncer ou intoxicações. O chumbo pode ser absorvido pelo organismo por inalação, ingestão de alimentos e via
dérmica – quando presentes em
batons, cosméticos e tinturas. O
chumbo também pode causar irritação, dor de cabeça, fraqueza
muscular, formigamentos, diarreia, entre outros problemas.
Amônia: essa substância também está presente em tinturas de
cabelo. A amônia pode irritar o
trato respiratório.
Parabenos: esse elemento é potencialmente cancerígeno e está
presente nos desodorantes.
Formol: o componente da escova progressiva pode causar queimaduras nas vias respiratórias
quando inalado, irritação dos olhos e também apresenta potencial cancerígeno.
Toluenos e formaldeídos: essas substâncias estão
presentes nos esmaltes e podem causar alergias e irritações na pele.

criou o futebol?

á uma série de crenças conflitantes sobre
quem teria inventado o futebol – um dos esportes mais populares do mundo. Alguns sugerem
que os primeiros sinais desse esporte datem de um
jogo que consistia em carregar
a bola com os pés, jogado há
2500 AC por gregos, egípcios e
chineses.
A maioria destes jogos incluía o
uso das mãos, pés e até mesmo
pedaços de madeira para controlar a bola. O jogo romano “Harpastum” era baseado em posse,
onde cada lado tinha que tentar
manter a posse de uma pequena
bola pelo maior tempo possível.
Já os antigos gregos disputavam
um jogo semelhante, chamado
“episkyros”, mas que era mais
parecido com o rúgbi do que com
o nosso futebol moderno.
O mais relevante desses jogos
antigos é o jogo chinês de “Tsu-Chu” ou “jogar bola”. Registros
mostram que esse esporte começou durante a dinastia Tsin (255206 aC). O jogo chinês era baseado numa disputa por
uma bola de couro, travada por soldados. Nessa prática, a bola era chutada numa rede amarrada entre dois
pólos a 30 metros do chão.
Agora, o futebol como conhecemos hoje, começou
a evoluir na Europa moderna a partir do século 9. Na
Inglaterra, o futebol começou nas escolas públicas da
Grã-Bretanha no início do século 16. Nessa prática já
haviam dois gols sem redes que eram colocados em
extremidades. As regras e regulamentos continuaram
a evoluir na Grã-Bretanha e por volta de 1700 começaram a surgir os clubes de futebol. Finalmente, em

1863, surgiu a Associação de Futebol que tentou reunir os diferentes códigos e sistemas de jogo da Grã-Bretanha para formar um único conjunto de regras
para o esporte.

Depois disso, o esporte começou a se espalhar pela
Europa, seguindo para a Dinamarca, Bélgica e Suíça.
Na virada do século 20, muitos países europeus formaram suas próprias ligas de futebol e passaram a competir em jogos internacionais entre nações rivais.
A Federação Internacional de Futebol (FIFA) foi
criada em 1904 a partir de um acordo internacional
entre os países. Em 1930, a primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai. De lá para cá, o futebol
se manteve no auge da popularidade entre os esportes
mundiais.

A Liberdade Ideal
dos Sacerdotes
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J. J. Marques da Silva

D

eus escolheu Arão e seus filhos para sacerdotes. Indicou-lhes vestes sagradas, ornamentos especiais para essas vestes e adornos com fins
honoráveis. Os seus representantes tinham de ser
notáveis. O capítulo 28 do livro Êxodo, do Antigo
Testamento, descreve todos os cuidados divinos,
para uma aparência gloriosa diante do povo. As
religiões oficiais, (Judaísmo, Cristianismo, e Islamismo) e algumas seitas, têm-se servido também
para valorizar a sua aparência (copiada a seu
modo) na ocasião dos cultos, e até em passeio da
sua posição social. Servir-nos-emos da forma coletiva em explicação corrida, para notificar.
Tem havido quem pergunte: - que valor aparenta
o monge com o capuz do seu hábito?
Respondemos sem ironia: - O sacerdote, padre ou
pastor, enverga mais do que um terno de vestir a sua
nudez, para a função dos três ofícios, em relação
com a obra de Jesus Cristo, e essa tem a cobertura da
santidade. Por isso mesmo, o Novo Testamento relaciona os servidores de Jesus com um vocábulo que
significa santo (separado do mundo para ser santo), e
isso quer dizer consagrado.
No A,T. está escrito que Caim e Abel operaram
como sacerdotes: –“Aconteceu que no fim de uns
tempos trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao
Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do
seu rebanho, e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e
da sua oferta não se agradou”. (Génesis 4:3-5). Este
acontecimento dá-nos o ensejo de concluirmos que
nos dias de hoje também há ministros e ministérios,
na obra de Cristo, que não O servem em condição
divina. Mesmo aparentando um movimento pessoal,
de valor ativo, o resultado final não será do agrado
de Deus. Há sacerdotes, padres, e pastores, brilhando
numa distinção pessoal, com promessas de cunho a
entusiasmar, mas confundem o auditório na Igreja,
com os ideais que a sua liberdade pessoal apresenta.
O sacerdote, com a liberdade íntima e ousada, pode
estorvar o alvo do Evangelho. O Antigo Testamento
dá-nos a conhecer servidores particulares, que Deus
beneficia com bênçãos do Céu, e auxilio celestial.
Por exemplo, o cuidado de evitar um insucesso ou
acidente, ao sacerdote Arão, que entrava no Lugar
Santo do Tabernáculo, para servir sozinho. “Em toda
a orla da sobrepeliz, farás romãs de estofo azul, e
púrpura, ou carmesim, e campainhas de ouro. Esta
sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar para
que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário
diante do Senhor, e isso para que não morra” (Êxodo 28:33-35). Compreenda-se: para ser socorrido no
caso de silêncio.
O povo estava no lado de fora, no Páteo do Tabernáculo, véu do Lugar Santo corrido, e ouvia as campainhas, tocando, enquanto Arão ministrava. Era um
sinal de aviso! Um cuidado de Deus em sua riqueza.
A obra de Jesus Cristo requer três ofícios especiais:
--o Profético, o Sacerdotal, e o Real. O profético tem
relação com a evidência de que a sua mensagem designa que o seu valor vem de Deus para o povo. Sem
receber, (a mensagem que Deus lhe dá) o profeta não
pode dar, e não pode dar mais do que recebe. Algo
que esclarece:—“O profeta que presume de falar alguma palavra em meu nome (diz o Senhor), que eu
não mandei, ou que fale em nome de outros deuses,
esse profeta será morto”..(Deuter. 18:19-20). Jesus
deu exemplo quando Herodes o quis matar: --“hoje e

amanhã expulso demónios e curo enfermos e, no terceiro dia terminarei. Importa caminhar, hoje, amanhã
e depois, porque não se espera que um profeta morra
fora de Jerusalém. (Lucas 13:32-33). Foi uma alusão
à sua morte próxima, referindo com certa ironia, que
em Jerusalém haviam matado outros profetas, (verso
34). Mas ainda foi mais claro: --“Quando levantardes o Filho do Homem, Sabereis que EU SOU, e que
nada faço por mim mesmo; mas falo como o Pai me
ensinou” (João:8:28).
O profeta expressa o que Deus quer que diga. Não
é um dizedor. Está ao serviço d’Ele e fala em nome
de Deus. Se também ministrar como um sacerdote,
padre, ou pastor, e quiser valer-se da Escritura no
campo dos profetas e seus escritos, sem revelação
concreta, fale com termos de citação e não afirmativos, pois pode falhar. O que constitui um profeta é a
chamada divina, e o mando para comunicar a revelação a outros.
O ofício Sacerdotal É claro que a Biblia denota alguém que ocupa uma posição honrosa e de responsabilidade, investida de autoridade. Tem a visão da
necessidade do povo acerca de Deus, e quem ministra ocupar-se-á da natureza expiatória e vicária de
Jesus, maldade do pecado, e obediência efetiva. Não
somente com sermões eclesiais, mas também com o
contacto familiar duma irmandade votada à difícil
vida terrestre, no projeto do gozo da vitória no prazer
do Alem.
Os projetos humanos guerreiam-se e desfazem-se!
O ofício Real merece um artigo extenso e não temos espaço agora. Mas focamos algo que a Bíblia
descreve e lhe é afim. Jesus deu a cada pessoa que O
aceita: a posição de “um novo homem”, porque Ele
evangelizou a paz” aos que estavam longe ou perto, e deu-lhes acesso ao Pai em Espírito e verdade;
e “assim já não são estrangeiros e peregrinos, mas
concidadãos dos santos, e família de Deus”. (Efésios
2: 14-19). “Tendo pois, irmãos, confiança para entrar
no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, o novo
e vivo caminho que Ele nos consagrou”, (Hebreus
10:19-20),”também vós mesmos, como pedras que
vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus
Cristo” (1ª Pedro 2:5); Fiel Testemunha, o Primogénito dos mortos e o Soberano dos reis da terra, Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue nos livrou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o
seu Deus e Pai” (Apocalipse 1:5-6).
Imagine-se o leitor salvo, como sacerdote em Liberdade leal, circulando pelo mundo que o rodeia, e
difundindo para os seus amigos, colegas, ou circunstantes, a Verdade que Jesus pregou, em sentimentos
de paz e amor, concebidos diretamente pelo ensino
ideal do próprio Deus triuno, na relação estabelecida
com Ele, em comunhão que tem a linguagem do conhecimento, da certeza, e da glória!
O crente salvo é um sacerdote especial, de moral
edificada, amor que redime seres perdidos em delitos
e pecados, homem ou mulher, jovem masculino ou
feminino, com impulso para buscar comunhão estreita com Deus, e utilizar o seu dom, não no sentido de
afirmar culpas, e sim pelo sentimento da dependência, e o desejo de render homenagem a Deus. Não
tem de fazer justiça a factos ou sacrifícios, tão primitivos como os de Noé e Job. Um crente salvo coloca
nas mãos de Deus, uma criatura que aceitou Jesus, e
não a que aceitou simplesmente uma igreja que lhe
agrada e pode abandonar se não lhe agradar... Jesus
é o Salvador, e há galardão por alcançar almas que
estão perdidas.
O leitor pode ser um desses sacerdotes de ideal
correto.

feliz aniversário

casal da semana

foto da semana

São João
N
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no

Sá São João

o fim de semana transato foi a festa de São João
Através da comunidade. Clubes, associações e
organismos celebraram este dia tão especial, que é o
Dia de São João.

D

Sábado dia 22 de Junho, na mercearia Sá e Filhos festejaram à sua maneira o São João. Organizaram uma
angariação de fundos para a Filarmónica Portuguesa
de Montreal para a compra de novos instrumentos. A
equipa do BBQ foi Marco Paulo Medeiros, Francisco
Pacheco, Francisco Nogueira, Steve Sousa, Ferny Moniz, Valdir Oliveira, João Medeiros, Vera Franco, Fernando Barbosa. A música
estava a cargo do Brian Ferreira,
João Balança, Victor Bareira, Jade
Bareira, Samuel Perreira, Jonathan
Piques, Stephanie Cabral, Duarte

no

Oriental

Jorge Matos

omingo dia vinte e três, como manda a tradição, foi realizada no clube Oriental Português de Montreal mais uma noite de comemoração dos santos populares, desta feita o São João
Batista considerado dia nacional
do Quebeque e dia feriado.
Como é bastante conhecido, este
clube tem ao longo de vários anos
sabido responder às atividades da
festa nacional como também à tradição do nosso País comemorando este santo padroeiro. Para este
evento o Oriental mostrou mais
uma vez com apanágio que querer é
poder e mesmo com dificuldade de
recrutar pessoas que trabalhem benevolamente para a execução desta
festa que infelizmente dura um par
de horas e tanto trabalho exige. É
também época de férias e muitas
das pessoas que de costume ajudam
no clube já partiram para gozarem essas merecidas
férias. Não quero dizer com isto que a festa tenha tido
menos brilhantismo que os anos transatos. Foi uma
noite quente devido ao calor humano como também
o calor natural da natureza. Receava-se que teríamos
uma festa com chuva mas felizmente isso aconteceu
no fim da festa e quando já se tirava para o interior
do clube as mesas e cadeiras e outros apetrechos relacionados com a mesma. Muita gente esteve presente
para saborear uma boa sardinhada, bifanas, e outros

apresentado a Marcha ao longo de vários anos. Friso
neste caso o Sr. Manuel Dias que contribuiu também
com o seu espetacular trabalho. Os ensaiadores são
mola real destes eventos. É óbvio que na noite de festa tem de haver música, dança e muita alegria. Encontram-se amigos e conhecidos e fazem-se amizades ao longo destes festejos. Na parte musical tenho
de reconhecer o excelente trabalho do DJ Entre-Nós,
do Mário Santos Marinho e Luís de Melo.
Parabéns à comitiva da festa.

A comunidade de
Laval festejou São João
A

Associação Portuguesa de Nossa Senhora de
Fátima organizou a festa nacional no domingo
23 de junho pelas 15h com sardinhada grelhada e bifanas. Às 18h00, houve jogos insufláveis, palhaços,
pinturas faciais, entretenimento. Depois houve um
discurso patriótico. O Grupo Folclórico Pied Léger,

Mota, Pedro Tavares, Gina Isidore, Wilson Raposo,
Eusebio Miranda, Gabriela Cerqueira, Jimmy Faria e
Jack the Cross Guard.
A administração da Mercearia Sá e filhos deseja
agradecer a todos os que ajudaram fazendo deste
evento um successo.

acepipes que são habituais destas festas.
Por volta das onze horas saiu a tão desejada marcha
do Oriental que tao briosamente tem representado o
clube por varias cidades do Quebeque. Com lindos
trajes e com novas marcações os garbosos marchantes cumpriram à risca as mesmas sob o comando do
ensaiador Sr. João Nunes que tem vindo a fazer um
excelente trabalho, não esquecendo outros ensaiadores que deram o seu contributo para que se tenha

de origem quebequense foi bastante interessante.
Vieram depois a apresentações dos cursos de dança
em linha e Zumba. Finalmente, encerrou-se com um
espetáculo malabaristas e uma Fogueira. Parabéns
por mais um programa tão interesante.

O Presidente da Câmara de
Montreal é Laurent Blanchard
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Miguel Félix
ntem foi eleito o senhor Laurent
Blanchard como novo Presidente da Câmara de Montreal por interino, depois de uma semana difícil na
câmara municipal. Como já se sabe,
a semana passada, o senhor Michael
Applebaum deu a sua demissão como
Presidente da Câmara por interino.

sua independência e do julgamento necessário por dirigir Montreal. Com os
seus 32 anos, ele não escondeu a inten-

mas não em 2013.
Jane Cowell-Poitras, a vereadora da
freguesia de Lachine, é a única candi-

O

Para esta eleição, 5 candidatos lutaram
para ganharem o amor e a confiança
dos membros do conselho municipal,
que são actualmente 62 membros, sobre 65. Os candidatos corajosos eram:
Laurent Blanchard, Harout Chitilian,
Jane Cowell-Poitras, Francois Croteau
e Alan DeSousa.
Laurent Blanchard, nomeado presidente do comité executivo da coligação do ex-presidente da câmara, Michael Applebaum. Ele anunciou querer
trabalhar em equipa. Na sua opinião,
ele representa a estabilidade e a continuidade.
Harout Chitilian apresentou a sua
candidatura para presidente da câmara, dois anos depois de ter sido eleito,
o mais jovem presidente do conselho
municipal. Deu a sua demissão dessa
função e acha ter fito as provas para a

ção de concorrer em eleições municipais à função de Presidente da Câmara,

date de sexo feminino e foi a Presidente da Câmara suplente. Ela tem uma

experiência de 25 anos na vida politica,
e já anunciou, que não se iria candidatar novamente. Na sua opinião, a sua
força é a sua neutralidade.
François Croteau prometeu uma transição tranquila. Ele é o presidente da
junta de freguesia de Rosemont-La-Petite-Patrie. Para ele, Montreal tem que
tomar umas férias sobre os escândalos,
até ao dia 3 de Novembro próximo, dia
das eleições municipais. É nessa óptica, que Projecto Montreal escolheu
como candidato à função, de apoiar um
dos seus membros.
Alan DeSousa, presidente da junta
da freguesia de Saint-Laurent, foi um
dos pilares da administração Tremblay,
entre 2001 e 2012. Apresentou a sua
candidatura como o reflexo da diversidade de Montreal hoje. O senhor Alan
DeSousa é originário do Paquistão. Ele
sublinhou que a sua integridade foi demonstrada com os seus 27 anos de serviço público.
No entanto antes do voto, o Sr. DeSousa decidiu retirar-se em favor de Sr.
Harout Chitilian o mesmo aconteceu
com o Sr. François Croteau que se retirou em favor do Sr. Blanchard facilitando assim a escolha entre apenas três
candidatos.
Então o novo presidente da câmara
municipal de Montreal por interino
é o Sr. Laurent Blanchard
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O MUNDO DA NOVA GERAÇÃO

Estão

a ser registadas 500000
novas contas de iTunes por dia

N

a edição 2013 da Worldwide Developers Conference, a Apple afirmou que o iTunes tem
actualmente mais de 575 milhões de utilizadores.
O site Ubergizmo noticiou que um analista da empresa Asymco acredita que são activadas 500000
contas de iTunes diariamente. Perante isto, e até o final deste ano, a Apple poderá muito bem adicionar ao
iTunes mais de 100 milhões de novas contas. O mesmo analista acredita que, apesar da subida do número
de utilizadores, actualmente uma única conta iTunes
gera metade das receitas que cada conta gerou em
2009. No entanto, isto não significa que a Apple esteja a perder receitas. Segundo o analista, o aumento do
número de novos utilizadores está a contrabalançar a
queda nas receitas geradas por cada conta.

Napster
O

chega a

Napster já está disponível em Portugal e em
mais países da Europa.
O Napster disponibiliza um catálogo detalhado de
músicas de artistas nacionais e internacionais. Globalmente, os fãs terão acesso a mais de 20 milhões
de títulos – online e offline – através da ligação de
sistemas áudio, smartphones, tablets e muito mais.
O serviço está disponível para iPhone, iPad, iPod
touch e smartphones e tablets Android. A equipa de
especialistas musicais do Napster vai destacar listas de reprodução, artistas e conteúdos editoriais no
Napster Music Guide para ajudar os utilizadores a
descobrirem novas músicas.
O serviço também oferece dicas, sessões ao vivo e

Saber

usar o seu iphone

Vamos listar alguns dos aplicativos gratuitos que
você não pode deixar de ter no seu iPhone e iPod
touch.
17-livescore
O Livescore é um dos aplicativos
esenciais para todos os amadores
de desporto, quer seja, futebol, hóquei em patins, etc. O Livescore dá-lhe uma maneira simples e rápida
para ver os últimos resultados de futebol de todo o
mundo, incluindo todos os seus campeonatos de futebol favorito - Inglaterra Premier League, La Liga
Espanha, EUA MLS, França Ligue 1, Serie A Itália,
Brasil, Serie A, Primeria Divisão do México, Japão
J-League e claro, a Primeira Liga e Liga de Honra
em Portugal.

Portugal

entrevistas exclusivas com artistas. Por 9.95€ mensais os utilizadores têm acesso ilimitado a streaming
web e móvel. O pagamento pode ser efectuado através de cartão de crédito, débito directo ou PayPal.
Os consumidores que adquiram e registem um sistema Sonos PLAY:3 antes de 15 de Julho podem solicitar um Sonos BRIDGE gratuito e acesso gratuito
durante 60 dias ao Napster Unlimited.
Para começar, os clientes podem visitar www.napster.com para inscrever-se e, por um período limitado
de 30 dias, podem testar o Napster Unlimited gratuitamente. Os visitantes serão imediatamente direccionados para a página específica de cada país para
obterem mais informação.

Aparentemente

a Apple tem acordos
com três editoras discográficas para
lançamento do serviço iR adio

O

site AllThingsD noticiou que a Apple assinou
um acordo com a Sony Music, depois de o ter
feito com a Universal Music e com a Warner Music,
que permitirá à empresa prosseguir com os seus planos para o lançamento de um serviço de streaming
de música, supostamente denominado iRadio. Aparentemente a empresa de Cupertino irá mencionar
o serviço durante o evento Worldwide Developers
Conference 2013 que irá decorrer na próxima semana em São Francisco. O lançamento oficial não
deverá acontecer antes do próximo Outono. É dito
que o serviço de streaming de música da Apple terá
funcionalidades semelhantes às oferecidas pelos serviços Spotify e Pandora.

18- Mundial 2014
Selecção das Quinas
App mais popular e completo do Mundial 2014 com informação extensa e
clara, e resultados da equipa portuguesa em direto.
App é constantemente renovado e atualizado!
Aplicativo contém:
• Calendário de jogos.
• Resultados.
• Formações de jogadores.
• Golos.
• Resultados de Grupos.
• Informação sobre as cidades e estádios.
• Cartões amarelos e vermelhos.
• Jogos de qualificação.
• Informação extensa e detalhada sobre os jogadores! (Fotos, clube, etc.)

A VOZ DE PORTUGAL
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Alqueidão

da

O topónimo principal da freguesia, Alqueidão,
é um dos principais legados dos muçulmanos,
aquando da sua passagem por Portugal. Existem
duas versões para a sua etimologia. Frei João de
Sousa defende a derivação do árabe “Alquidam”,
plural de “Cadamon” (‘passo’ ou ‘passada’). David Lopes, por seu lado, refere que a palavra tem
origem em “alqueddane” - tufo calcário, espécie
de pedra calcária empregue nas edificações.
Tendo em atenção a realidade geográfica da povoação, e nem sequer recorrendo à sua realidade económica actual, cremos que a segunda hipótese será
aquela que terá mais probabilidades em explicar de
forma definitiva a origem do nome da freguesia.
Naturalmente que, para além da presença dos árabes, esta terra, como aliás todas as que actualmente

Serra

descobrindo portugal
Brasão

rigorosamente sustentável quando, em 1615, o bispo
de Leiria, D. Martins Afonso Mexia, criou a respectiva freguesia.
Refere o “Couseiro”, do séc. XVII, em relação a
Alqueidão: “O mesmo bispo D. Martim Afonso desmembrou à freguesia do Reguengo o lugar de Alqueidão da Serra, na parte que é termo de Leiria, com
outros lugares; e levantou aí freguesia, da invocação
de S. José, na ermida que estava no mesmo lugar, e
para se dizer missa na nova igreja se deu licença no
ano de 1620. (...) A apresentação do cura é do prelado, a paga dele, fábrica da igreja, capela, sacristia e
casas do cura, tudo dos fregueses; tem de ordinária
oitenta alqueires de trigo e vinte e cinco almudes de
mosto”.
Alqueidão da Serra pertenceu sempre a Porto de

informações
GENTÍLICO
Concelho
Tipo
Área
População (2011)
- Total
- Densidade
Gentílico:
Código postal
Orago

onde situa-se...

fazem parte de Portugal, esteve sujeita ao domínio
dos vários povos que sucessivamente invadiram a
Península Ibérica. Porto de Mós conheceu a presença
do homem desde os tempos pré-históricos, como o
comprova o facto de em 1940 terem sido encontrados
utensílios com cerca de sete mil anos.
Desempenharam papel importante no nascimento
da povoação, antes ainda da mourama, os romanos,
povo culto e evoluído, que muito contribuiu para o
desenvolvimento das terras por si conquistadas. Pode-se, no seguimento desta ideia, salientar a exploração da indústria de ferro em Alqueidão, facto que
implicou a construção de uma rede viária.
É marca incontestável deste período o troço da “estrada romana”, classificada de “Monumento de Interesse Público”, existente neste território e integrado
na “Via Tomar-Nazaré”. Outros vestígios muito antigos da actividade humana nesta freguesia se poderão
apontar, como a indústria de cerâmica no lugar de
Covão d’Oles e a exploração de minério de ferro. Há
cerca de trinta anos, foram descobertos poços, galerias e escória, verificando-se ainda que, junto ao próprio local de extracção, existe uma sub-área designada Escoiral, que lhe está ligada.
Alqueidão da Serra desenvolveu-se sempre em consonância com o ritmo nacional, mas o seu crescimento religioso e administrativo só atingiu uma situação

Mós. Porém, entre 7 de Setembro de 1895 e 13 de
Janeiro de 1898, o concelho foi extinto, por força de
disposições legais. Transitoriamente, as suas freguesias seriam integradas no município de Leiria.
A população de Alqueidão da Serra dedica-se, actualmente, à criação e comercialização de gado, promovendo, ainda, uma agricultura de subsistência, a
construção civil e a exploração de pedra, especialmente preta, exportada para todo o País e estrangeiro.
Este último sector de actividade é o mais importante
e dele depende cerca de 80% dos agregados familiares da Freguesia.
As ”Inquirições Paroquiais” de 1758 referem-se à
tradição que a exploração de pedra já tem na freguesia: “Nam há nesta serra minas de metaes, nem materiaes alguns. Só há hum sitio onde se tem arrancado
pedras pretas e dellas tem ido bastantes para fora deste logar para se fazerem algumas tribunnas dellas.”
Também Tito Larcher, no jornal “Leiria Ilustrado”,
de 22 de Abril de 1904, faz referência ao facto das
igrejas de Reguengo do Fetal, Juncal, Alqueidão da
Serra e do Mosteiro da Batalha terem utilizado na sua
construção a pedra de Alqueidão.
Devido ao peso que a pedra adquiriu na economia e na vida dos Alqueidoenses, a Junta de Freguesia tem vindo a “vender” a imagem de Alqueidão da Serra - Capital da Calçada à Portuguesa”.

Alqueidoense
Porto de Mós
Junta de freguesia
- Total 21,27 km²
1 755
82,5/km2
Alqueidoense
2480-013
São José
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CULTURA

Mariza
A

vai-nos encantar em

Voz de Portugal foi informado que a Mariza vai fazer um espetáculo em Montreal no
dia 19 de Outubro de 2013 no Place-des-Arts em
Montreal. Ao mesmo tempo aqui vai a biografia
desta famosa cantora de Fado nesta e na próxima
edição deste jornal.
Mariza Reis Nunes (Moçambique, 16 de Dezembro de 1973) é uma fadista portuguesa, segundo ela
própria corrige na TSF à conversa com Carlos Vaz
Marques em 2003, é uma “cantadeira de fados”. Foi
a única portuguesa até hoje a integrar os concertos do
Live 8 e a primeira a ser nomeada para um Grammy
Latino, o qual perdeu para Los Gaiteros de San Jacinto, da Colômbia. O seu concerto para milhares
de pessoas no Royal Albert Hall consagrou-a como
cantora, e tornou-se uma das vozes portuguesas mais
internacionais, presença regular em palcos como o
Carnegie Hall, em Nova Iorque, o Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, o Lobero Theater, em
Santa Barbara, a Salle Pleyel, em Paris, ou a Ópera
de Sydney. Segundo o jornal britânico The Guardian
a fadista é «uma diva da música do mundo».
Mariza nasceu na antiga Lourenço Marques, capital de Moçambique (quando este país ainda era uma
colónia ultramarina portuguesa). Filha de pai português, José Brandão Nunes, e mãe moçambicana, Isabel Nunes. Nasceu prematura, de seis meses e meio
sem qualquer justificação clínica aparente[1], e, segundo declarações da cantora à SIC, o pai considerava-a o bebé mais feio que alguma vez vira. «Ainda
tinha as orelhas coladas e os olhos por abrir.» [2] e o
próprio pai pensou que não sobreviveria. Mas tal não
aconteceu.
Ao colo da mãe, com três anos, chegou ao Aeroporto da Portela em Lisboa, pela primeira vez em 1977.
Na actual Maputo, o pai conservara por vários anos
o confortável emprego de chefe de armazém numa
empresa de electrodomésticos portuguesa. Com a
eclosão da guerra e a consequente perseguição das
famílias portuguesas nas antigas colónias ultramarinas portuguesas, o pai teve que fugir com a família
mais chegada, escolhendo Lisboa para recomeçar
uma nova vida. Instalaram-se em Corroios e mais
tarde no nº22 da Travessa dos Lagares. Reabriu em

1979 o restaurante Zalala no bairro típico de Lisboa,
Mouraria, onde morou a Severa, a primeira fadista,
reinventada na voz de Mariza já posteriormente com
a sua imaginativa versão de Há festa na Mouraria.
Zalala, hoje fechado, o restaurante onde Mariza cresceu, homenageia uma praia moçambicana. A par da
tradição fadista, o pai de Mariza resolveu realizar
semanalmente umas tardes de fado no restaurante,
já que também adorava o género musical. Foi precisamente a figura do pai que determinou o gosto da
cantora pelo fado. Segundo ela, o pai estava «sem-

pre a ouvir fado e, na hora das refeições, nunca se
via televisão; ouviam-se discos, sempre de fado...»
Fernando Farinha, Fernando Maurício, Amália Ro-

Outubro

drigues, Carlos do Carmo, entre muitos outros, eram
os predilectos de José Nunes, e foram os que mais influenciaram a forma de cantar de Mariza. Com cinco
anos de idade, recebeu o seu primeiro xaile, e começou então a moldar a voz que a tornou famosa. Sobre
o estabelecimento onde aprendeu a cantar o fado e
onde actuou pela primeira vez aos cinco anos, já envergando um xaile negro, Mariza referiu:
Foi aqui que toda a história começou. Se calhar é
aqui que vai acabar. Tudo pode acabar de repente,
tal como começou, e eu volto à minha Mouraria e à
taberninha dos meus pais para servir dobradinhas e
copos de vinho que não me chateia nada! Ali cruzou-se «com tantos fadistas que as suas caras já se esfumam na memória». O restaurante permanece fechado
à vários anos mas ainda conserva na porta a placa
com o seu nome e uma legenda que diz «O cantinho
do artista».
Somente a começaram a levar a sério como cantora na adolescência, mas os pais admitiram em várias
entrevistas saberem que a filha tinha um «dom».
Sempre que cantava tinha a casa cheia, e só cantava
caso reinasse o silêncio na sala, fazendo jus à celebre expressão «Silêncio que se vai cantar o fado!». O
primeiro fado que interpretou no Zalala foi Os Putos.
José Nunes ensinou a letra da canção à filha fazendo
desenhos em toalhetes de papel. Ainda a menina não
sabia ler, e era a forma de decorar os fados preferidos
pelo pai, assim como Cheira bem, cheira a Lisboa e
Menina das tranças pretas.
A escola primária da Mouraria, tinha o seu recreio
como palco da jovem de seis anos. Em entrevista ao
Correio da Manhã, a antiga auxiliar de educação da
escola, Dª. Fernanda, referiu qua a jovem fazia uma
roda com as colegas e depois ia para o meio delas
onde cantava, com as professoras de vigia nos vestíbulos ou atrás das janelas, para que não se sentisse
constrangida.
Segundo ela própria e a mãe, um dos seus hobbies
era o sapateado, praticado à porta de casa com caricas de Coca-Cola coladas nos sapatos. Cantava em
casa e, a cumprir o papel de microfone, utilizava latas
de laca e desodorizantes. «Era a minha imitação do
Fred Astaire!», declarou posteriormente.
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Aos sete anos, convidada por Alfredo Marceneiro
Júnior, filho de Alfredo Marceneiro, é convidada para
actuar no palco do restaurante Adega Machado, sendo esta a sua estreia numa casa de fados. A casa viria
a significar bastante para a aprendizagem de Mariza,
que contou neste processo com fadistas como Maria
Amélia Proença e outros.
Já na adolescência, Mariza passa a frequentar a Escola Secundária Gil Vicente, onde haviam estudado
Maria Rueff, Miguel Sousa Tavares, o Nobel José
Saramago, entre outros. Por coincidência do destino,
esta escola ensinou ao longo dos tempos 3 pioneiros
portugueses, José Saramago, o primeiro Nobel da literatura português, Ruy de Carvalho, um dos maiores
nomes do teatro e televisão portugueses galardoado
diversas vezes com o Globo de Ouro de Melhor Actor, e, por fim, Mariza, a primeira nomeada portuguesa para os Grammys Latinos e ícone maior do fado
contemporâneo. Segundo auxiliares de educação e
professores, era uma miúda discreta e recatada que,
talvez por gostar de fado e este género ser na altura
considerado uma «música menor», em consequência
da Revolução de Abril, andava muito sozinha. Contudo, nas visitas de estudo, era a primeira que se dispunha a cantar no microfone para uma plateia formada pelos colegas e professores. Na altura, ainda tinha
o cabelo preto e sempre embaraçado, hoje «substituído» por famosos anéis platinados, aos quais dedicou a música Os anéis do meu cabelo. Era hábito
seu fugir de casa para ir ouvir as noites de fado para
o Grupo Desportivo da Mouraria, onde permanecia à
porta, já que não lhe permitiam a entrada.
Enquanto adolescente e até se assumir como fadista
cantou diversos géneros musicais como, pop, gospel,
soul e jazz. Como a própria admitiu numa entrevista dada à SIC, não caía bem entre os amigos dizer
que um dos seus hobbies era cantar fado. Os amigos
começaram a mostrar-lhe outro tipo de música, com
a qual também se identificou e começou a cantar.
Formou com alguns amigos uma banda de covers de
nome Vinyl, e costumavam cantar no Xafarix.
Mariza cantava regularmente num bar da Madragoa, o “Berimbar”, cuja proprietária é a mãe do seu
companheiro, João Pedro Ruela. O Berimbar nasceu
em 1985. Ainda hoje o Bar Barimbar é um espaço
calmo com música escolhida pela sua proprietária,
Maria Cristina Alves, em sintonia com o ambiente
do bar. No final do concerto no Pavilhão Atlântico
(Novembro, 2007), foi aqui neste bar que Mariza
reuniu os seus maiores amigos para uma agradável
ceia organizada pela sua “sogrinha”, que é como carinhosamente trata a mãe do seu companheiro, mentor e empresário João Pedro Ruela. Ali poderá ainda
apreciar um dos discos de ouro que Mariza ganhou
nos primeiros anos da sua carreira de cantora.
A música brasileira, na altura, era ainda uma atracção para Mariza. A intérprete viveu mesmo durante
cinco meses no Brasil, no ano de 1996. Neste país latino-americano cantou num paquete vários géneros,
mas sempre lhe pediam que cantasse fado. A «chama
fadista» que estagnara um pouco neste tempo, e com
este interesse brasileiro pelo fado acabou por renascer o seu interesse pelo género e revitalizar uma antiga paixão. Retorna a Portugal.
Simultaneamente, foi na Lapa, numa da mais típicas
casas de fados de Lisboa, o Sr. Vinho, propriedade de
Maria da Fé, uma das mais conhecidas fadistas, e de
José Luís Gordo, que Mariza começou a cantar mais
profissionalmente. «Maria da Fé foi praticamente a
professora dela aqui», segundo José Luís Gordo[13],
que chegou a escrever dois fados para a intérprete.
A primeira música que cantou em público foi Povo
que lavas no rio, a «música-ícone» do fado, poema de
Pedro Homem de Mello. Recebendo cerca de 50€ por
noite, por ali se manteve durante cerca de um ano.
O director de animação da discoteca Rock City foi
convencido a ir assistir ao Xafarix um dita banda que
fazia sucesso, os Vinyl. João Pedro Ruela confessou
que não gostou muito do grupo ao princípio, nem
da sonoridade. Contudo, a sua inserção nas noites
da Rock City foi um sucesso, e João Pedro acabou
por convidá-los a retornar a cantar no espaço. Mariza e João Pedro começaram a estreitar relações até

que em 1997, em conjunto formaram uma banda, os
Funkytown.
Cantou também no Café Café, propriedade de Herman José, o «Jay-Leno português» e nome maior do
humor em Portugal. Inicia o namoro com João Pedro
Ruela, que mais tarde se tornaria seu esposo, manager e percussionista.
INTERNACIONALIZAÇÃO E
CHEGADA AO GRANDE PÚBLICO
Por estranho que pareça, antes da sua chegada ao
grande público, Mariza já se estava a internacionalizar. Em 1998 tem a sua primeira internacionalização,
a convite da Caixa Económica Luso-Belga, para uma
actuação em Bruxelas, Seguiu-se Amesterdão. Em
entrevista à SIC, a cantora admitiu que tudo aquilo
(um «tudo aquilo» que na altura representava salas
pequeníssimas com cinquenta lugares sentados no
máximo) lhes parecia estranho e alvo de desconfiança.
Em 1999 chega finalmente ao grande público pela
mão da Filipe La Féria, que a integrou na lista de
cantores que homenageariam Amália Rodrigues num
espectáculo no Coliseu de Lisboa (e depois no Coliseu do Porto), transmitido em directo pela TVI. Entre
as músicas que cantou estava Oiça lá ó Sr. Vinho,
malhão que se tornou num dos ritmos mais conhecidos de toda a sua discografia e que, mais tarde, viria
a interpretar no programa Herman SIC, apresentado
pelo seu amigo Herman José.
FADO EM MIM
Primeiramente perspectivado para ser somente uma
edição privada, feita por insistência de João Pedro
Ruela, acabou por ser editada em 32 países . As editoras discográficas portuguesas rejeitaram a gravação
dos álbuns de Mariza. No entanto, uma editora holandesa, a World Connection decidiu apostar na fadista editando o seu primeiro disco em vários países.
Num concerto em Bruxelas, Albert Nijmolen, presidente da World Connection, conheceu Mariza e tro-

caram contactos. Daí surgiu uma amizade e um contrato de edição de discos, o que se tornou igualmente
proveitoso para a editora, até então, uma ilustre desconhecida. Actualmente, a editora tem contrato firmado também com Sara Tavares. Começando a realização do trabalho discográfico em 2001, 2002 foi o
ano em que Mariza viu o seu primeiro álbum, Fado
em Mim, editado, CD que obteve quádrupla platina
em Portugal. Mais tarde Mariza viria a tornar-se na
principal estrela da editora discográfica.
Entre as principais faixas do CD encontram-se Chuva, o emblemático Ó gente da minha terra, o seu
maior hit e o seu primeiro single, e Oiça lá ó senhor
vinho, um malhão que assinalou a sua pluralidade
vocal tanto em temas melancólicos como em canções
alegres.
As fotografias da capa e antecapa são da autoria de
Eduardo Mota, o vestido negro e a maquilhagem feitas por João Rôlo e o cabelo penteado por Eduardo
Beauté. A produzi-lo, Mariza teve encarregues Tiago
Machado e Jorge Fernando. Tiago Machado fez os
arranjos de várias músicas, entre elas o single Ó gente da minha terra. Jorge Fernando escreveu a letra de
Chuva, música que obteve sucesso na voz de Mariza.
Ó gente da minha terra é a mais emblemática música de toda a sua carreira, também proveniente do
repertório amaliano, com arranjos do produtor Tiago
Machado. Um dos momentos mais altos da sua carreira, surgiu durante a interpretação desta música no
célebre concerto em Lisboa, nos jardins da Torre de
Belém, quando Mariza, ao olhar para as cerca de 25
mil pessoas que ali se tinham juntado para assistir ao
seu concerto, começou a chorar, sendo seguidamente
ovacionada pelo público durante três minutos a fio.
Outra interpretação célebre desta música foi a do
concerto no Pavilhão Atlântico, em 2007, quando ela
própria anunciou que tinha perdido o Grammy Latino, para o qual se encontrava nomeada, e em seguida
interpretou o dito fado.
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Câmbio do dólar canadiano

25 de junho de 2013

1 Euro = CAD 1.385260
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

177 Mont-Royal Est

LISBOA

514.849.1153
514.844.3054

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

2615 Place Chassé
514.845.0164
Web: www.ferma.ca

MERCEARIAS

514.842.8077

Mercearia
Portuguesa

CANALIZADOR

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

INFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA

IMPORTADORES

LATINO

BANCOS

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

Quinta-feira 27 de junho

Filarmónicas

- São João no Sá e filhos
- taça das confedarações visto no
restaurante rodízio Brasil

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

Sábado 290 de junho

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

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

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

- Festa de são joão no club oriental
- dominga na família
do mordomo de anjou
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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

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
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

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

Essencial
nos negócios

O SERVIÇO DE QUÉBEC
MUDANÇA DE ENDEREÇO

“Uma pedra seis bocados!” Foi a expressão usada
por este serviço para melhor mostrar, como é fácil
fazermos tudo na mesma altura, para o 1º de Julho,
dia de mudança.
O Serviço de Québec lembra os cidadãos que o “Service québécois de changement d’adresse “ (SQCA)
ajuda a simplificar os seus esforços. De fato, ao usá-lo, eles podem fornecer o seu novo endereço a seis
departamentos e agências, ao mesmo tempo.
O SQCA, faz as suas mudanças de endereço para
o “ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale”, a “Régie des rentes du Québec”, a “Société
de l’assurance automobile du Québec”, “Revenu
Québec”, do “Directeur général des élections du
Québec do “ e da “Régie de l’assurance maladie
du Québec”. Estes, são os seis departamentos, com
os quais, a população na maioria das vezes deve comunicar.
Pode fazê-lo por Internet (é o preferido pela maioria
das pessoas). É simples e seguro. SQCA portal do
governo www.gouv.qc.ca.
Também está disponível pelo telefone. Um número
único 644-4545, acessível para os códigos regionais
418 e 514, ou 1877 gratuito. Os cidadãos obterão a
ajuda de um oficial de informação.
Também é possível obter o serviço em pessoa
apresentando-se a um dos balcões de (Serviços
Québec).

†

Antony Aguiar

Faleceu em Montreal no dia 23 de junho
de 2013 o senhor Antony Aguiar, com
48 anos de idade. Esposo de Filomena Borges e filho do já falecido Antonio
Aguiar e de Ascensão Reis.
Deixa na dor sua esposa, sua filha Jessica, seu filho James, sua mãe, seu irmão Alberto (Mercia Arruda), sua irmã
Nelly (Roberto Palumbo), seus sogros
Alfredo Borges (Isaura Ferreira), seu
cunhado David Borge, 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
O velória terá lugar hoje, quarta-feira 26 de junho 2013 das 14
às 17h e das 19h às 22h. Quinta-feira a partir das 8h30 seguindo o funeral às 10h30 na Igreja St-Patrick, Vai ser sepultado no
cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
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

Esc.:514-374-4000

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar

A Voz de Portugal | 26 DE junho de 2013 | P. 20

lazer
Lenda da nossa terra

Lenda da pia furada

Na área da Pia Furada, pertencente ao lugar do Covão d’Aoles,
houve em tempos um homem que de há muito sonhava com tesoiros. Certa noite voltou a sonhar neles, aparecendo-lhe uma
moira que por três vezes lhe disse: “Se queres o teu bem vai a
Santarém!” a partir dessa altura o homem convenceu-se que o
tesoiro se encontraria em Santarém, mas que a confirmação
só a obteria se a moira lhe aparecesse em sonhos tantas vezes
quantas as que ela o incitara a ir a Santarém. Efectivamente, a
moira voltou a aparecer-lhe, em sonhos, por mais duas vezes
e de cada uma delas insistindo por três vezes: “Se queres o teu
bem vai a Santarém!” Então, o homem dirigiu-se, certo dia, a
Santarém para procurar o tesoiro, numa terra que lhe parecia
semelhante com a que ela sonhara. Andando a um lado e a
outro à procura de indícios do local exacto, apareceu-lhe, a
determinada altura, o proprietário do terreno que lhe perguntou
o que andava ali a fazer. Então o nosso homem explicou-lhe o
que sonhara e o que pretendia com a busca que agora efectuava. O dono do terreno mofou dele e disse-lhe que, se quisesse
encontrar tesoiros, lhe diria onde os encontrar. Contou-lhe então que na Pia Furada (que não sabia onde ficava) havia um tesoiro num curral, sob um penedo em que costumava repousar
o bode do rebanho. O penedo estava dentro de um curral de
cabras. Ora, o nosso homem, espantado embora por verificar
tratar-se precisamente do seu curral e do seu bode, agradeceu
apenas e interrompeu a pesquisa, sem lhe dizer de onde era e
muito menos que se tratava de curral seu. Procurando o tesoiro
sob o penedo do curral onde dormia o chibo, encontrou, efectivamente, uma panela de barro com peças de oiro.

Um

plano perfeito (Un plan parfait)
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ilme de origem francesa de 2013, Isabelle (Diane Kruger) um dentista perto da quarentena tinha
uma vida confortavelmente, mas sofre, através de gerações, de uma maldição familiar: as primeiras uniões
resultam sempre num divorcio. Muita supersticiosa,
ela hesita em aceitar a proposta do seu noivo para casar com Pierre, outro dentista. Ainda sua União data
já de dez anos e ambos têm uma vida perfeitamente
feliz com pequenos hábitos muito chato. Para contornar esta maldição dos casamentos falhados, Isabelle decide de casar, um estrangeiro e divorciá-lo
rapidamente. Então o seu casamento com Pierre será
o segundo. Ela organizou para ir a Dinamarca, onde
ela organizou tudo para fazer um casamento arranjado e divorciá-lo. Durante a sua viagem ela encontrou Jean-Yves (Dany Boon), um funcionário de guia
turístico, um pouco invasivo que despreza e rejeita
imediatamente. Finalmente, o desconhecido dinamarquês não aparece para o casamento arranjado. Ela
mudou o seu plano e lança-se atras Jean-Yves e siga o
para o Quênia numa improvisação completa. Ela vai
o seduzi-lo, e apaixonou-se imediatamente. Segue
uma série de aventuras, e especialmente na Rússia.
Mas o noivo improvisado, agora marido durante um
casamento Maasai, acaba por ser muito mais chato
do que esperado. Um filme muito bom concebido
e com muitas risadas através desta aventura. Vale a
pena o ver.

Universidade Monstros
3
1

7 5

F

M

ike e Sully estão de volta em Universidade
Monstros, mas bem diferentes do que estávamos acostumados. O novo filme trata o começo da
amizade entre os dois grandes personagens, apesar
de não chegar aos pés de Monstros S.A.. Mesmo
assim, é o melhor longa da Pixar nos últimos anos,
o que não é muita coisa se considerarmos que estamos falando dos fracos Carros 2 e Valente, apesar
deste último ter ganhado o Oscar de Melhor Animação.

perdeu boa parte de seu carisma, pois se mostra um irritante filhinho de papai que acha tudo aquilo uma perda de tempo. Com isso, a dinâmica da dupla funciona
de forma diferente e eles só se tornam verdadeiramente interessantes quando a amizade começa a nascer.
A forma como Randy (Steve Buscemi), outro personagem clássico, é reintroduzido merece aplausos e
ajuda a estabelecer a base para o longa de 2001. Sem
dar spoilers, o personagem começa como o amigável
companheiro de quarto de Mike. O restante do elenco

Este prólogo foi construído exatamente como uma
comédia sobre universitários, uma versão moderna
de A Vingança dos Nerds. Com roteiro linear, o longa
apresenta, em meio a clichês, as típicas competições
entre agremiações de estudantes e situações embaraçosas para os personagens menos descolados. A boa
surpresa é o personagem Mike (dublado novamente
por Billy Crystal), mais simpático do que sua versão
original, que busca realizar o sonho de tornar-se um
assustador profissional, ou seja, monstros que retiram
energia elétrica dos gritos de crianças humanas. O protagonista é apresentado ainda garotinho durante uma
visita à fábrica do primeiro filme, com toda a fofura
que a menininha Boo garantia no original. Sully (John
Goodman), por sua vez, foi reduzido a coadjuvante e

é composto de simpáticos novos personagens, embora
nenhum realmente marcante.
Visualmente a obra é impressionante, principalmente a movimentação da pelagem de Sully. Os cenários
também são de tirar o fôlego, como o campus de arquitetura neoclássica semelhante à Hogwarts. Monstrópolis, por sua vez, é fofinha demais e falha ao passar
a ideia de que esses monstros realmente possam assustar alguém.´Ainda assim, Universidade Monstros é
um bom filme, no qual adultos também vão se divertir
com o humor sobre superação e estudantes competitivos dispostos a puxar o tapete alheio, porém, não é
suficiente para mostrar que a empresa está a caminho
de retomar o antigo fôlego. Isso não impede, porém,
bons momentos entre pais e filhos no cinema.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Relativo a epopeia. Fisgar com arpão. 2. Cânhamo-da-índia ou cânhamo-de-manila. Justificação do réu, que consiste
em provar ter estado fora do lugar em que foi cometido o crime de que
é acusado. A si mesmo. 3. Quartzo translúcido de cores variadas. 4.
Unidade monetária italiana (ant.). Letra grega correspondente a p. 5.
Composição poética de assunto elevado e destinada ao canto. Designa carência ou ausência (prep.). Óxido de cálcio. 6. Atiraram ao
alvo. 7. Passado. Gracejar. Salto brusco. 8. Preposição. Dar asas a.
9. Carruagem antiga e rica. 10. O espaço aéreo. Notícia anónima que
corre publicamente. Contr. da prep. de com o art. def. o. 11. Escrever
em versos rimados. Audacioso.
Verticais: 1. Antagonista, adversário. Imaginar. 2. Parte mais larga
da enxada. Duração ordinária da vida. Brinca. 3. Haste florífera de
algumas plantas. 4. Aqui. Fêmea do lobo. 5. Serve para chamar ou
saudar (interj.). Ter a natureza de. Coloração da face. 6. Igreja pequena. 7. Parte inferior ou pendente de certas peças de vestuário. Grande
massa de água salgada que cobre cerca de três quartas partes da
superfície do Globo. Sétima letra do alfabeto grego correspondente
ao e longo dos latinos. 8. Qualquer cerimonial. Alternativa (conj.). 9.
Haste de plantas, talo, tronco. 10. Aquelas. Grande planície coberta de
pastagens, na América do Sul. Contr. da prep. de com o art. def. a. 11.
Curral. Planta gramínea.
solução da semana passada

Horizontais: 1. Peito, Mofar. 2. Em, Uro, Ceia. 3. Dia, Arval. 4. Arte,
Ler, Pi. 5. Lidar, Ira. 6. Rasa, Boné. 7. Xis, Quota. 8. Ia, Rui, Amar. 9. Ruivo, Asa. 10. Tlim, Ova, Mi. 11. Oirar, Orçar.
Verticais: 1. Pedal, Xisto. 2. Emir, Ria, Li. 3. Atlas, Rir. 4. Tu, Eis, Ruma.
5. Ora, Daqui. 6. Orla, Uivo. 7. Verbo, Ovo. 8. Ocar, Ota, Ar. 9. Fel, Inama.
10. Ai, Pré, Asma. 11. Razia, Trair.
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Carifiesta
O

em

Montreal

desfile mais colorido e emocionante Carifiesta
está de volta em Montreal este ano. Este desfile tem, de uma certa maneira muitas características
semelhante ao da cidade de Rio de Janeiro. Houve
vários problemas internas que resultou em que este
desfile não se realizasse em 2010 e 2011. Esteve de

fiesta, o desfile anual e as suas atividades adjacentes.
O seus objetivos são os de educar o público sobre
uma das facetas culturais da América do Sul e promover a “comunhão” entre as várias comunidades a
que compõem. O desfile da Carifiesta é uma ilustração artística com cores que representam as diferentes
ilhas das Caraíbas, do Brasil e de tudo o que compoe
o estilo de carnaval.
Desfile
O desfile vai-se realizar no dia 6 de julho de 2013,
na sua 38ª edição. O desfile Carifiesta vai invadir

volta em 2012. Podemos notar que um dos nossos
conterrâneos, o Sr. Velosa esteve envolvido nesta organização e que quer que pouco a pouco a comunidade portuguesa se integre neste grandioso evento em
Montreal, tal como as marchas, grupos folclóricos,
etc. “Estamos muito orgulhosos em termos a Carifiesta de volta em Montreal” disse o presidente, Thomas Seymour. Esta Associação Cultural foi fundada
em 1977.
Missão
A missão da CCFA é produzir e apresentar a Cari-

o centro da cidade de Montreal. Com mais de 100
000 espectadores de todas as origens e visitantes de
fora Montreal vão ver este espetacular evento com
muita alegria e que é tão característico da Comunidade sul-americana. Durante horas, os dançarinos e
espetadores vão vibrar e dançar aos ritmos latinos e
sul americanos. O desfile incluirá carroças decoradas
com as cores das diferentes ilhas e vários grupos que
representam este festival bem como danças exóticas
tradicionais e com de trajes de penas. Um evento a
ver e a apreciar.

O Júbilo

CULTURA

das

Artes

Pedro Almeida Maia

A MiratecArts colocou os Açores no mapa. Será a
Vila da Madalena o palco que, de 19 a 30 de Junho,
irá receber artistas de todos os cantos do planeta.
Este foi um texto escrito acerca da iniciativa “Descobrir Açores”, que agora partilho com os “ouvintes” do
Pavilhão Auricular. E eis que se acabaram as brumas,
levantaram-se as névoas; o céu lavou-se dos flocos de
algodão flutuantes e floriu o desfiladeiro para uma passagem aberta. O vento bafeja agora a brisa profícua
das mulheres e dos homens que trazem luz ao mundo:
os criadores. Os olhares encaminham-se para o alto –
para o azul-celeste – que acasala com a imaginação
dos mestres da criatividade, parece não mais encerrar fronteiras. Os músicos, compositores e maestros
da orquestra do infinito interrompem o concerto para
ouvir com clareza o som da anunciação da novidade,
e os pintores de aguarelas cristalinas levantam as barbas do pincel e sentem as pupilas dos olhos dilatarem
para o que há muito esperavam: a luz! Os escultores
dão descanso à solda, ao escopro, ao suor, e sentem
o calor da descoberta nas peles arrepiadas. Os escritores, os autores e os poetas pousam o lápis no papel,
afundam a pena na tinta e saem à rua, ao descampado: querem compreender o acontecimento. O segundo
acto não chega a ser terceiro, pois o palco do teatro
vê-se desprovido dos actores, actrizes, encenadores
e figurantes que atravessam a plateia em direcção ao
lado de fora, à multidão. Os desenhistas e desenhadores, arquitectos, ilustres ilustradores ilustrativos deixam
os traçados da cartolina e os ecrãs de computador ermos, desamparados, abandonados, e juntam-se à folia
da revolução. Os mestres da fotografia e da imagem
retratada abdicam do estúdio para se aliar ao júbilo
do talento e convidam os cineastas, argumentistas e
realizadores da sétima arte a assistir a um filme totalmente diferente, a uma epopeia da criação. O relojoeiro, o artesão e o costureiro abandonam as modas e
caminham de braço dado. As televisões emitem zero,
as rádios cospem estática, a internet parou, estacou,
congelou. Estão todos à espera. Do quê?
Do anúncio. Da notícia que espalha que este é o
primeiro dia! Não apenas um dia solarengo e quente,
tão quente como o amor que os criadores derramam
no seu trabalho, mas um dia em que essa faina vai
finalmente viajar, tomar os palcos do mundo, ver a luz,
tornar-se luz! Sentem-se suspensos, leves, de rédeas
soltas, e nem sequer o céu pode ser o limite. Nem sequer a luz imensa os pode cegar, porque é de luz e de
palmas que eles vivem. Agora estão preparados: hoje
receberam um voto de confiança, uma consagração
reconfortante, um repto estimulante. Sabem que o dia
de amanhã será diferente, que irá trazer boas colheitas. Pois, se antes viviam de costas voltadas uns para
os outros, por desconhecimento ou afastamento, pelo
mar que separa os nove ilhéus, pela inoportunidade
que vingou ou pelas inconstantes marés revoltas, agora podem encher o peito de ar! E podem soprá-lo aos
velames dos seus batéis e transformá-los em caravelas, em naus de guerra.... Mas de uma guerra saudável, de uma batalha legítima: a luta pelo conhecimento.
Mas o que é o conhecimento, o saber, a genialidade
de um povo? Não está na sua cultura, nos seus hábitos, nas suas representações? Nas suas artes? Não é
o talento que lidera, não é a inspiração do artista que
inspira a ciência e o progresso? Não é o palhaço triste
que nos faz sentir homens e mulheres humildes? Não
é a música que tanto nos faz vibrar e sonhar como chorar? Não é nos livros que está a nossa e a vossa sabedoria? Não é a dança dos cisnes que nos faz voar? Não
é o desenho ilusório e o quadro que nos impressiona e
nos faz pensar, duvidar? Não são os pensadores que
dão origem às ideias? Não é desse pensamento que
provêm soluções? Então, o que aconteceu? Porque
demorastes tanto tempo a chegar a essa conclusão?
Pois bem. Então, digo-vos: pensar é criar, imaginar
é conceber, mostrar é existir. E é apenas isso que os
criadores almejam: mostrar. Sempre o quiseram. Os
artistas açorianos sempre desejaram desvendar o seu
lado primoroso. Agora podem, entre si – e para si. Por
isso mesmo, vamos descobrir, vamos descortinar os
dons das ilhas. E ao povo declamam: obtende os nossos livros, discos e bilhetes de espectáculo; bradai bem
alto e em bom som, profetizai as nossas telas, fotografias e desenhos; enaltecei aqueles que só pedem as
vossas palmas!! E nunca, mas nunca esqueçais: um
povo sem cultura simplesmente não existe.
Eis que o pano sobe, ouvem-se as palmas, a ovação
de pé, o público ao rubro com as emoções da criação.
Vão agora desvendar, finalmente perceberam. Vão
Descobrir Açores no Festival Fringe! www.azoresfringe.com
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O dia feliz de Queiroz

Carlos Queiroz conseguiu esta terça-feira mais um
apuramento para um Campeonato do Mundo.
O treinador português festejou na Coreia do Sul, depois da vitória que o Irão necessitava para ganhar o
bilhete rumo ao Brasil.
É verdade que o futebol por aqueles lados está longe de
ser referência. Mas isso vale também para os jogadores que
Queiroz dirige. Ou seja, o mérito do selecionador não pode
ser diminuído por esse facto.
Depois de ter apurado a África do Sul (2002) e Portugal
(2010), Carlos Queiroz poderá
agora dirigir o Irão no Campeonato do Mundo. A confirmar-se
será a segunda presença do
treinador português na maior
prova mundial de seleções.

Pinto da Costa não disse as
palavras certas sobre
Vítor Pereira

Vítor Pereira foi embora e o presidente do F.C.
Porto já sentiu necessidade de falar sobre o anterior treinador em duas ocasiões. Em ambas,
mal.

Na apresentação de Paulo Fonseca foi rude na
forma como se referiu ao anterior treinador. Disse que Vítor
Pereira tinha fechado um compromisso com outro clube quando ainda estava ligado ao F.C. Porto. Dias antes, o presidente
deixara claro, em entrevista à RTP, que cabia ao treinador decidir o que fazer. Logo aí ficou evidente que a relação terminara. Em final de contrato, Vítor Pereira tinha mais é de lutar pela
sua vida e tomar a melhor decisão possível.
Não contente, uns dias depois Pinto da Costa voltou a
Vítor Pereira. De forma desastrada, no meu entender.
«Nós mudámos de treinador
porque o treinador que ganhou o campeonato entendeu ir para a Arábia. Não
foi uma questão de opção,
tivemos de mudar», afirmou
o líder portista em conversa
com o «Jornal de Notícias».
Aparentemente, ninguém
leu. Ou se leu não levou a
sério. Porque lido com atenção isto significaria que o
F.C. Porto não tem capacidade para manter um treinador que teve sucesso no clube,
em dois anos consecutivos. E, pior, que o F.C. Porto ficou à
espera do que decidiria Vítor Pereira.
A história do F.C. Porto diz-nos que não costuma ser assim,
que o clube não é gerido de calças na mão. Logo, quem não
levou a sério a frase de Pinto da Costa fez bem. Não era mesmo para levar.
O objetivo, creio, seria convencer-nos de que foi Vítor Pereira
a desejar ir embora. Atingir semelhante objetivo parece algo
menor, hoje. Se as coisas não saírem bem no futuro poderá
servir de alguma coisa. Quer dizer, devia ser nisto que Pinto
da Costa estava a pensar quando ensaiou a frase. Má notícia:
não funcionou hoje, não funcionará no futuro.
É evidente que foi o F.C. Porto a desejar mudar de treinador.
E, é minha convicção, isso ficou decidido depois de Málaga.
Seria mais elegante assumi-lo, agradecer os bons resultados
de Vítor Pereira e sobretudo a entrega à causa. Mas já se sabe
que a coisa não funciona assim.
PS: Em dois anos, Vítor Pereira deu tanto o corpo às balas
pelo F.C. Porto que a identificação entre treinador e clube permanecerá por muitos anos. Isso limitará o número de equipas
que poderá treinar em Portugal e o olhar de toda a comunidade futebolística. O clube continuará, tranquilo, com outro
treinador. Vítor Pereira viverá com aquelas escolhas, aquelas
palavras, aquelas «guerras» a influenciar o resto da sua carreira, pelo menos por cá.

O

que levou o F.C. Porto
a apostar em Paulo Fonseca
Pedro Barbosa

V

ítor Pereira partiu, James e Moutinho foram
bem vendidos e um novo líder chegou.
Recuando, a saída de AVB
obrigou Pinto da Costa a decidir e em poucas horas escolheu VP, que sentiu desde logo
a desconfiança dos adeptos.
O início não foi fácil. Implementou a sua ideia de jogo e a
firmeza das convicções levou-o a vencer nos momentos decisivos. Durante este tempo,
teve de provar diariamente que
era capaz e tinha competência
para liderar o Porto. Dois anos
depois sai bicampeão nacional, com uma derrota em 60
jogos. E parece que foi pouco,
tal o reconhecimento e indiferença revelados.
É realmente estranho mas a
pouca empatia de VP com os
adeptos e a imprensa não lhe
retira o mérito das conquistas.
Sai vencedor. VP sabe o que
passou nestes dois anos. Não
sei se a sua saída teve a ver
com a indecisão ou falta de
vontade de PC em renovar ou
simplesmente com a sua vontade de procurar novos desafios. Esperemos pelas palavras
do treinador.
Fica uma nota negativa para a
deselegância de Pinto da Costa
nas palavras usadas, sobre um
técnico que defendeu a causa, que somou mais títulos e
manteve o Porto na senda da
vitória.
Assunto VP encerrado, aberto o futuro para Paulo Fonseca (PF). Os últimos anos do
Porto têm revelado a aposta
(ganha) em treinadores jovens
e sem nenhuma experiência
de treinar clubes grandes. O
que levou o Porto a apostar
nele? Entre outros aspectos,
um percurso sustentado e progressivo a culminar com o ex-

celente trabalho em Paços. A
organização das suas equipas.
A sua forma de estar serena e
tranquila. Com certeza uma ou
mais conversas com o jovem
treinador, para sentir o pulso
e aferir do seu pensamento e
discurso.
E são vários os desafios: continuar a vencer; conquistar o
tetra e se possível o penta; boa
carreira na Liga dos Campeões
ou Liga Europa; capacidade de
integração numa nova realidade. Perante a exigente plateia
do Dragão terá de ganhar e
apresentar futebol de qualidade. O seu discurso revela
isso, com vontade de dominar
o jogo e proporcionar espectáculo. Com alguns jovens contratados, o destaque vai, para

e a mobilidade a marcar o seu
jogo intenso e pressionante.
Veremos se as soluções encontradas permitirão jogar como
quer.
Por último, o seu futuro dependerá naturalmente dos resultados mas também da capacidade que tiver para lidar com
um ambiente novo. A vida de
treinador de clube grande é absorvente e desgastante. Como
reagirá perante a mediatização, a exigência e a obrigatoriedade de vencer? A pressão e
o escrutínio diário a que estará
sujeito serão enormes. O relacionamento com os jogadores
(diferentes dos que treinou),
com a estrutura directiva,
com os inúmeros adeptos e as
abordagens constantes com a

já, para as saídas (excelente
negócio) de James e Moutinho. O Porto ficou mais fraco.
Mais do que substituir James,
importa encontrar alguém que
substitua Moutinho. A equipa viveu muito dele. Marcou
o ritmo, a intensidade e foi
o elemento essencial da manobra colectiva nos últimos
três anos. Sem o pequeno 8
teremos um Porto diferente.
Melhor ou pior veremos. O
reforço do plantel vai ser determinante para a luta interna,
que se antevê maior. Todos
esperam mais na Europa. PF
sabe disso e para ele a organização é a base de uma equipa.
A partir daí serão a dinâmica

imprensa marcarão os novos
dias. A forma de comunicar
será importante. As suas palavras marcarão uma posição
e terão dimensão. A diferença
entre esta realidade e a anterior
é enorme e isso não se aprende
logo. Para alguns, lidar com as
situações dos grandes é inato.
Outros vivem-nas e vão, ou
não, assimilando-as.
Pelo pouco que conheço do
Paulo, e por aquilo que tenho
observado, parece-me uma
pessoa tranquila, com uma postura correcta, consciente daquilo que quer e determinado na
procura dos seus objectivos,
que nesta altura estão bem no
topo. O desafio começa agora.

Taça das Confederações 2013
		
Grupo
A

1-Brasil
2-Itália
3-México
4-Japão

J
3
3
3
3

V
3
2
1
0

E
0
0
0
0

D GM GS
0
9
2
1
8
8
2
3
5
3
4
9

		
Grupo
B

J

V

E

D GM GS P

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

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

Brasil
Espanha
W1 		

15
11
7
1

1
3
6
24

P
9
6
3
0
9
6
3
0

Resultados e calendário
Brasil
3-0
Japão
México
1-2
Itália
Brasil
2-0
México
Itália
4-3
Japão
Japão
1-2
México
Itália
2-4
Brasil
Resultados e calendário
Espanha 2-1
Uruguai
P. F. (Taiti) 1-6
Nigéria
Espanha 10-0
P. F. (Taiti)
Nigéria
1-2
Uruguai
Uruguai
8-0
P.F. (Taiti)
Nigéria
0-3
Espanha

Uruguai 2013-06-26
15:00
vs	Itália
2013-06-27
15:00
vs 	W2 		
Domingo 30 Junho 2013 - 18:00
vs
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Crew leva virada de Fire
Romain Salin: «Seria um
com golo de peito de Magee
orgulho assinar pelo Sporting»
C
R
omain Salin, guarda-redes que terminou
contrato com o Marítimo, é
o novo alvo do Sporting para
render Rui Patrício, caso o
titular da Seleção Nacional
seja mesmo vendido. A notícia foi avançada pelo jornal

«O Jogo» e levou o Maisfutebol a ouvir o francês. «Pelo
número de chamadas no
meu telemóvel esta manhã,
já percebi que anda algo no
ar», atirou.
«Sporting? Sei do interesse.
Tenho o perfil que procuram e,
logo, é normal que se fale nis-

so. Agora, se vou para lá... não
sei. Pedi aos empresários para
me contatarem apenas quando
houver coisas concretas, para
gozar as férias descansado, mas
é claro que me interessa, seria
um orgulho», atira, de pronto.
«Sei da minha qualidade e via-

-me bem a jogar lá, como noutro clube grande em Portugal.
No futebol, tudo é muito rápido, há que aproveitar as oportunidades quando surgem. Se
se concretizar, não o escondo,
ficaria encantado», reforçou.
Sp. Braga e a Seleção Nacional
Salin também já foi associado

ao Sp. Braga mas, neste caso,
não acredita que seja a primeira opção para os minhotos. «É
normal, depois da época que
fiz, mas, do que tenho lido,
penso que Eduardo terá a preferência, e não vou esperar até
31 de Agosto para que se decidam», afirma.
O guardião, que chegou a Portugal há quatro épocas, pela
porta da Naval, confessa ter-se
apaixonado pelo nosso país e
estabeleceu como prioridade
ficar por cá: «A minha família quer muito continuar e isso
conta bastante para mim. Já
rejeitei, inclusive, várias propostas de outros países. Estou à
espera, mas gostava de resolver
o futuro, no máximo, quando
recomeçarem os treinos.»
A terminar, o francês fez
questão de deixar uma declaração surpreendente . «Portugal
deu-me aquilo que a França
me negou. Se soubesse o que
sei hoje, teria vindo mais novo
para o país. Gostava de ficar
mais duas épocas, a bom nível,
e até penso pedir a naturalização. Terei 32 anos, mas quem
sabe se não dá para ganhar um
Europeu?»

Patrício, Capel e Rojo na porta de saída

O

interesse do Arsenal em
Rui Patrício não é novidade. E agora que a saída
para o Benfica e o FC Porto
parece descartada – a Rádio
Renascença avança que Patrí-

cio disse a Bruno de Carvalho
que só sai para o estrangeiro
– Londres pode ser mesmo a
nova casa do número umde
Portugal. Além dos “gunners”,
também o Monaco está atento

ao guardião. Com necessidade
de fazer dinheiro, o Sporting
também equaciona a venda
de Capel ao At.Madrid. Esta
transferência, todavia, poderá
ter vários contornos e umdeles
será incluir o português Pizzi no negócio. Já o interesse
de clubes italianos no central
Rojo não arrefece. O Inter parece ser o conjunto melhor colocado para adquirir o argentino, mas em Itália volta-se a
falar na possibilidade Catania.

Nani: «Voltar a Portugal?
O meu nível é outro»

U

m tablóide inglês lançou o rumor, que foi difundido por dois jornais em
Portugal: Nani estaria na
lista de compras de Benfica e
Sporting. A ideia parecia não
merecer grande eco, bastando pensar no nível salarial do
extremo internacional nesta
altura, mas a verdade é que
o teve. Sem sentido, claro.
«Respeito muito os clubes
portugueses. Tenho um carinho
muito grande pelo Sporting, é
o meu clube em Portugal. Neste momento não estou a pensar
regressar. O meu nível é outro e
não cabe na cabeça de ninguém
vir para Portugal», garantiu

este domingo Nani aos jornalistas em Massamá. Certo é que o
internacional português vai sair
do Man. United e que tem várias possibilidades para seguir a
carreira a partir daqui. «Ainda
nada está certo. Só posso dizer
que estou tranquilo, está tudo
nas minhas mãos. Vou pensar
nas melhores condições e onde
me sentir melhor», acrescentou. Tem-se falado de Juventus,
Milan e Mónaco, sobretudo, o
que levou os jornalistas a perguntar se Nani já aprendeu a
falar francês. «Adorava aprender francês», respondeu. «O espanhol já hablo um bocadinho,

já lá passei férias. Espanhol
é mais fácil. Italiano também
gostava de aprender.»

olumbus Crew recebeu Chicago Fire, que surpreendeu e conquistou os três pontos, com gol de peito de Mike Magee.
O começo do jogo causou boa impressão, pois com 5 minutos
Oduro foi derrubado na área, sendo marcado o pênalti. Higuaín cobrou com precisão e abriu o placar. O gol deixou o jogo aberto,
dando boas chances de gol às duas equipes. Apesar das chances, o
placar permaneceu igual, com vantagem para o Crew. No segundo tempo a situação muda. Com cruzamentos precisos, Lindpere
acabou fazendo a diferença e ajudou o Fire a virar sobre o Crew.
Aos 7′, ele tabelou com Magee e mandou para Duka empatar. No
lance seguinte, Lindpere cruzou e Magee, de peito, virou o placar.
Os jogadores do Crew ainda reclamaram, de forma justa, sobre um
pênalti que não foi marcado aos 20′ da etapa complementar, quando
Austin Berry tocou a mão na bola, aparentemente de forma intencional, para cortar jogada de ataque, mas o árbitro nada marcou.

Placar final de um grande
jogo, Crew 1, Fire 2.

O StubHub Center foi o palco do “SuperClasico”, nome dado ao
duelo entre Chivas e Los Angeles Galaxy, que terminou com vitória magra dos visitantes. O jogo começou tenso, disputado, com
ligeira superioridade do Chivas, mas por pouco tempo, pois quando
Donovan começou aparecer, as chances mudaram de lado. Pressionando bastante, o Galaxy sufocou a equipe do Chivas e até foi às
redes com Rogers, mas seu golo foi anulado. Se Donovan comandava pelo meio, Zardes, jovem atacante que, apesar da má fase de
sua equipe vem tendo boas atuações, assustava o gol defendido por
Kennedy, tanto que acertou a trave em uma de suas finalizações.
Aos 43 minutos, Donovan cobrou falta da direita e Zardes subiu
mais que seu marcador para fazer 1 a 0. Sem muita criatividade,
o Chivas praticamente não esboçou reação e o jogo terminou com
apenas um gol marcado.

Próximos Jogos

Sábado, 29 Junho
13:00 ET Toronto FC 	VS 	Real Salt Lake
17:30 ET Philadelphia VS 	FC Dallas
19:00 ET D.C. 	VS 	Vancouver
19:00 ET Montreal 	VS 	Colorado
20:30 ET Sporting KC 	VS	Columbus
22:30 ET San Jose 	VS 	Los Angeles
22:30 ET Chivas USA 	VS	
New England
RESULTADOS

DOMINGO, 23 Junho
Chivas USA
Portland Timbers
Philadelphia Union	
Real Salt Lake	
Houston Dynamo	
FC Dallas
Columbus Crew
DC United	
QUARTA, 19 Junho
LA Galaxy	
Vancouver W.
Chicago Fire	
Impact Montréal
		
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

0-1
3-0
3-0
2-0
0-0
2-2
1-2
1-0

LA Galaxy
Colorado Rapids
NY Red Bulls
Seattle Sounders
Toronto FC
Sporting KC
Chicago Fire
SJ Earthquakes

0-0
3-1
2-1
2-0
J

Portland Timbers
Chivas USA
Colorado Rapids
Houston Dynamo
V E
D GM GS

13
16
14
15
15
15
15
13
14
15
J
15
16
15
13
14
15
14
16
13

8
7
6
6
6
5
5
3
2
1
V
8
8
6
6
6
5
5
4
3

2
4
4
4
4
5
5
3
5
3
E
4
3
8
3
2
5
4
6
2

3
22 17
5
23 19
4
19 14
5
18 13
5
22 24
5
18 13
5
18 16
7
11 19
7
14 20
11 7 26
D GM GS
3
23 18
5
24 16
1
25 16
4
19 15
6
22 18
5
16 14
5
22 23
6
15 24
8
13 26

P
26
25
22
22
22
20
20
12
11
6
P
28
27
26
21
20
20
19
18
11
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