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Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
17 DE JuLho
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:33 T2 PARA 3
“REMODELADO”
09:58 Alta Pressão
10:23	Verão Total
13:00	Portugal em Direto
14:03	Ler +, Ler Melhor
14:16	Rebelde Way
15:00 Telejornal
16:00 Em Reportagem (Madeira)
16:32	Portugueses
	Pelo Mundo
17:19	Correspondentes
17:46 AntiCrise
18:10 O Preço Certo
19:00 24 Horas
20:02	Sinais de Vida
20:45 Telejornal
21:54	Portugal Aqui Tão Perto
22:49 Edição Especial:
	Próximo Futuro
23:47 Nativos Digitais
00:00 24 Horas
00:31 Inesquecível
QUINTA-FEIRA
18 DE Julho
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:45 T2 PARA 3
“REMODELADO”
10:15	Biosfera
10:45	Verão Total
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 Telejornal
16:00	U24
16:30 A História dos Açores
17:30 Nativos Digitais
17:45 AntiCrise
18:15 O Preço Certo
19:00 24 Horas
20:01	Sinais de Vida
20:44 Telejornal Madeira
21:21 Telejornal - Açores
21:45	Portugal Aqui Tão Perto
22:45 Nada a Esconder
23:30	Grandes
Quadros Portugueses
00:00 24 Horas
00:30	Grande Reportagem
-Sic 2012
01:00	Segredo de Justiça
SEXTA-FEIRA
19 DE Julho
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Zig Zag
09:45	Moda Portugal
10:15 Iniciativa
10:45	Verão Total
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 Telejornal
16:00 A Semana de Nuno
	Morais Sarmento
16:30	Percursos
17:15 Novos Descobridores
17:45 AntiCrise
18:15 O Preço Certo
19:00 24 Horas
20:00	Sinais de Vida
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 A Ilha dos Escravos
22:30 Portugal Aqui Tão Perto
23:30	Mundo Golfe
00:00 24 Horas
00:30 A Semana de
Nuno Morais Sarmento
01:00 No ar, História da
	Rádio em Portugal
SÁBADO
20 DE julho
02:00	África 7 Dias
02:30	Consigo
03:00	Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00	Surf Report
05:15	Biosfera
05:45	Grandes
Quadros Portugueses
06:15 Os Compadres
07:00	Pai à Força
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Zig Zag
09:45 Entre Pratos
10:15	Podium

11:15	Viagem ao
	Centro da Minha Terra
12:00 Atlântida (Madeira)
13:30 Timor - Leste Contacto
14:00	Sagrada Família
15:00 Telejornal
16:15	FUTEBOL:
	LIGA DE HONRA
Benfica X Sporting
18:00	Portugal Tal & Qual
18:30 Destino: Portugal - II
19:00 24 Horas
20:00 O Que Nos Faz Rir
20:45 Telejornal
21:45 Depois do Adeus
22:45	XUTOS E PONTAPÉS
O CERCO CONTINUA
23:45 AntiCrise
00:01 24 Horas
00:30 Timor - Leste Contacto
01:00 Documentário
a designar
DOMINGO
21 DE JUlHO
02:00	Áfric@global
02:30 Iniciativa
03:00	Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00	Surf Report
06:15	Podium
07:00	Pai à Força
08:00	Jornal da Tarde
09:45 Novos Descobridores
10:15 Aqui Portugal
14:00	Poplusa
15:00 Telejornal
16:15	FUTEBOL: LIGA DE
	HONRA - Final
18:00	Só Visto!
19:00 24 Horas
20:00 A Mãe do
	Senhor Ministro
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45	Feitos ao Bife
23:15 AntiCrise
00:00 24 Horas
00:45 A Opinião
de José Sócrates
01:15 Agora
SEGUNDA-FEIRA
22 DE julho
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:45 T2 PARA 3
“REMODELADO”
10:15	Palácios de Portugal
10:45	Verão Total
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 Telejornal
16:00	Planeta Música
17:15 New Jersey Contacto
17:45 AntiCrise
18:15 O Preço Certo
19:00 24 Horas
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:45 Telejornal Madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 O Primogénito
23:15 Os Compadres
00:00 24 Horas
00:30 New Jersey Contacto
01:00 As Ilhas
Atlânticas e o Brasil
TERÇA-FEIRA
23 DE julho
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:45 T2 PARA 3
“REMODELADO”
10:15	Mundo Golfe
10:45	Verão Total
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00 Telejornal
16:00	Mudar de Vida
16:30	Portugal de...
17:13	Portugal Negócios
17:42 AntiCrise
18:09 O Preço Certo
19:00 24 Horas
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:46 Telejornal
21:54	Portugal Aqui Tão Perto
22:52	Portugueses Pelo Mundo
23:39 Em Reportagem
00:06 24 Horas
00:37	Portugal Negócios
01:00	Bairro Alto
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Agenda

comunitária

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

Centro de Acção sócio-comunitária de Montreal

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que está a organizar, no
quadro das atividades para a 3ª idade, uma excursão a Quebeque e Sainte-Anne de
Beaupré no dia 21 de Agosto. A saída do Centro é às 8h00 e o regresso às 20h30. Se
tem 55 anos e mais e quer viver uma experiência inesquecível telefone para obter mais
informações. Para contacto: 514-842-8045.

Filarmónica Portuguesa

de

Montreal

A Filarmónica Portuguesa de Montreal apresenta e informa a toda a comunidade em
geral o seu calendário de excursões 2013: 11 de agosto: Hamilton, Festa de Nossa Sra.
dos Anjos. 24-25 de agosto: Fall River, Espírito Santo. 7-8 de setembro: Brampton,
Festa do Sr. Santo Cristo. Para reservações e preços: 514-982-0688.

Iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa que se encontra em curso, no
âmbito do “Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações”,
uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com vista à publicação de um
livro intitulado Envelhecer no Estrangeiro: Histórias de Vida”. A iniciativa pretende recolher histórias de vida de portugueses, com mais de 60 anos, a residir no estrangeiro e
que tenham emigrado na infância/juventude, de modo a conhecer os seus percursos e
proporcionar a partilha de experiências além-fronteiras. O livro irá integrar um total de
152 histórias, devendo os textos, ter o mínimo de 1 página e o máximo de 3 páginas
A4 e devem ser enviadas até ao dia 30 de Agosto próximo, via correio electrónico para
a Direcção de Serviços de Emigração do Ministério dos Negócios Estrangeiros (emi@
dgaccp.pt). A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa irá proceder a um concurso para
atribuição do 1º e 2º prémios do conjunto de histórias seleccionadas.

Aniversário

do

Pe. José Maria

No próximo sábado dia 27 de Julho, celebramos, em comunidade, o aniversário natalício do Padre José Maria Cardoso. A missa solene terá lugar às 18h30 e o convívio
logo após a celebração religiosa, no salão grande. Pediamos para trazerem um prato
para partilharmos a refeição. Por favor divulguem este acontecimento aos seus amigos
e familiars.

Concurso “E

se trocassemos o

Eu

pelo

Nós”

A Caixa Portuguesa informa que o prazo de entrega dos trabalhos para o concurso “E
se trocassemos o Eu pelo Nós”, foi prolongado até ao dia 23 de Julho de 2013. Se não
o fez, ainda está a tempo. Habilite-se a uma viagem gratuita aos Açores.

Festa

em

Honra

de

Nossa Senhora

do

Monte

As festas em Honra de Nossa Senhora do Monte vão-se realizar nos dias 9, 10, 11
de Agosto de 2013. Sexta-feira 18h30: Recitação do terço e Eucaristia. 19h30 Arraial
com a banda de Laval e R. Folclórico de Santa Cruz. Sábado 18h30: Celebração Eucaristia pelo rev. Sr. Padre Luis Miguel e às 19h00 haverá Jomani e Os Irmãos Justino.
Domingo 12h00: Celebração da missa solene pelo rev. Sr. Padre Luis Miguel. 14h00:
Procissão sobe até Marie-Anne e desce à Duluth depois volta a igreja Santa Cruz. Às
16h00 haverá os Irmãos Justino, Filarmónica de Laval, Fátima Miguel e no subsolo da
igreja DJ Danny Faria.

Horóscopo

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: 6 de
Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Esqueça um pouco o trabalho e
dê mais atenção à sua família.
Saúde: Poderá andar muito tenso.
Dinheiro: Período positivo e atrativo, haverá
uma subida do seu rendimento mensal.
Números da Sorte: 20, 14, 3, 27, 44, 1

Touro: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. Amor: Seja
sincero nas suas promessas se quer
que a pessoa que tem a seu lado confie em si. Saúde: Liberte-se e a sua
saúde irá melhorar. Dinheiro: Excelente período para tratar de assuntos de caráter profissional. Números da Sorte: 20, 31, 45, 38, 10, 4

Escorpião: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. Amor:
liberte-se do passado. Saúde: procure
o seu médico se não se anda a sentir
bem. Dinheiro: ajude os mais necessitados. Números da Sorte: 33, 14, 21, 4, 41, 6

Caranguejo: Carta Dominante:
8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: a sua vida
amorosa dará uma grande volta brevemente. Saúde: Faça exames médicos. Dinheiro: Evite gastos supérfluos.
Números da Sorte: 12, 35, 10, 28, 17, 9
Leão: Carta Dominante: Rainha de
Paus, que significa Poder Material e
que pode ser Amorosa ou Fria. Amor:
estará em plena harmonia na sua vida
a este nível. Saúde: Faça um check-up. Dinheiro: Tente poupar um pouco mais,
pois mais vale prevenir do que remediar.
Números da Sorte: 11, 42, 27, 30, 12, 28
Virgem: Carta Dominante: Rainha
de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Partilhe os seus sentimentos
e decisões com a pessoa que ama.
Saúde: Com disciplina e controlo melhorará de qualquer problema. Dinheiro: Uma
pessoa amiga vai precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 39, 28, 10, 33, 5, 13
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Carneiro: Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício.
Amor: O amor poderá bater-lhe à porta, fique atento. Saúde: Procure fazer
uma vida mais saudável.
Dinheiro: Esta não é uma boa altura para investir nos negócios.
Números da Sorte: 27, 32, 41, 3, 38, 1

Gémeos: Carta Dominante: Ás de
Paus, que significa Energia, Iniciativa
Amor: Momento favorável para jantares românticos.
Saúde: O seu sistema imunitário está
muito sensível, seja prudente.
Dinheiro: Momento calmo e favorável.
Números da Sorte: 25, 10, 49, 17, 23, 2

.

Sagitário: Carta Dominante: 2 de
Ouros, que significa Dificuldade/ Indolência. Amor: Vai apaixonar-se facilmente. Saúde: Faça caminhadas.
Dinheiro: Não se exceda nos gastos.
Números da Sorte: 19, 47, 25, 36, 40, 18

Nelson Couto
Victor Medina

PUBLICITÉ
Canada: RPM,

IMTV Ethnic Comm.
Ethnique Média.

Portugal: PortMundo Ldª.
Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est
strictement interdite sans notre
autorisation écrite. Les auteurs
d’articles, photos et illustrations
prennent la responsabilité de
leurs écrits.

Membre officiel

Capricórnio: Carta Dominante:
Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Deixe o ciúme
de lado e aproveite bem os momentos
escaldantes. Saúde: Cuidado com os
excessos alimentares. Dinheiro: Não peça um
novo empréstimo, os tempos não estão para
isso. Números da Sorte: 27, 42, 31, 19, 4, 23
Aquário: Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Aproveite bem todos os momentos que tem para estar com a sua
cara-metade.
Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física.
Dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais.
Números da Sorte: 36, 41, 15, 3, 37, 20
Peixes: Carta Dominante: 8 de Paus,
que significa Rapidez.
Amor: Evite as discussões com o seu
par.
Saúde: Será uma época com tendência para enxaquecas.
Dinheiro: Dê mais valor ao seu trabalho, e só
terá a ganhar com isso.
Números da Sorte: 49, 27, 13, 31, 4, 29

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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“País

precisa de um

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

O

secretário-geral do PS, António José Seguro,
considerou hoje que o país precisa de um Governo “competente, coeso e confiável”.
“Hoje, já não basta apenas mudar de política, o país
também precisa de ter um Governo competente, coeso e confiável”, afirmou Seguro. O líder socialista
disse ser necessário “que os portugueses olhem para
o Governo, para o primeiro-ministro, para os líderes
do Governo e acreditem na sua palavra”.”Pergunto-

Executivo

ASSIM VAI PORTUGAL

coeso e confiável”

o lugar de primeiro ministro e apesar do seu plano uma vez o objetivo atingido. Isto porque o verdafalhar a cada oportunidade, nada o faz desanimar. deiro poder não está mais nas mãos dos governanSerá que acredita no provérbio que diz: Água mole tes e, seja ele Seguro, Coelho, Cavaco, ou qualquer
em pedra dura, tanto dá até que a fura? O senhor outro, nada mudará a situação portuguesa.
Seguro assume, ter a solução para a crise portuO Sr. Seguro sabe muito bem disto, mas continua
guesa, devia portanto ter uma oportunidade de irresponsavelmente a vender fumo aos portugueprovar o que diz.
ses.
No entanto não é passando a vida a criticar e
Com isto me vou. Boas férias a todos!
querer derrubar um
governo, democratica-mente eleito e com
bastante tempo ainda
1120 LAURIER OESTE, OUTREMONT - PROP.: NAFISSA
no seu mandato, que a
- Compramos ouro e prata
sua mensagem passa.
Acredito que todos os
- Nova colecção de jóias em ouro e prata
candidatos a um quale também a colecção chamilia e zinzi
quer posto no governo,
são à partida, honestos
- Temos os melhores preços
e cheios de boas intenções. A sopa estraga-se

Bijouterie rOYALES D’OR

514.564.4664 | 514-209-6652

-vos: acham que algum português olha hoje para o
Governo e acredita na palavra dos principais líderes? É possível acreditar na palavra de alguém que
promete uma coisa e faz outra?”, questionou. Na sua
intervenção, escutada por mais de 600 pessoas, disse
que o país está perante uma crise social e uma crise
económica, tendo o Governo juntado a estas duas crises “uma crise política desde, pelo menos, setembro
do ano passado”.
“O que o nosso país precisa é de um Governo que
fale verdade aos portugueses, que não ignore nenhum
problema, que não esconda nenhuma dificuldade,
que diga aos portugueses a verdade, que fale com
transparência, que diga que o caminho é difícil, é exigente, mas é possível, se soubermos ter prioridades,
se apostaremos no emprego, se apoiarmos as nossas
empresas”, sustentou.”Portugal só será forte e desenvolvido se o Interior for forte e desenvolvido”, disse,
manifestando-se a favor da “coesão territorial”.
Deixe-nos rir Sr. Seguro. Uma sorte que nunca
mencionou que o Sr. é o pretendente com todas
as qualidades que aqui invoca. Governo que fale
verdade aos portugueses, governo que fale com
transparência, que não ignora nenhum problema,
bla, bla, bla… não foi ainda inventado. Ou o senhor está completamente mal informado sobre a
situação do País onde vive e, da qual o seu partido
é inteiramente co-responsável, ou é um iluminado,
vítima de uma qualquer visão celeste e que sente a
necessidade de divulgar a missão que imagina lhes
ter sido confiada.
Eleições para dar a oportunidade ao Sr. e seus
discípulos de governar um País completamente ingovernável. Um País controlado pela Alemanha de
um lado e pela troika do outro, onde os membros
da máquina governativa não são mais que marionetes no palco da EU e com direito a um biscoito
de vez em quando, se portarem bem, isto é: se obedecerem aos seus pedidos ou diretivas? Podemos
acusar este Sr. de muitos defeitos, mas nunca de
falta de persistência. Há dois anos que tenta tomar
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Passos Coelho desafia PS
a sentar-se à mesa da ‘ troika’

Universidades e politécnicos devem
“entender-se” na oferta de cursos
O ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, deprimeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, desafendeu que as universidades e os politécnicos defiou hoje o PS a sentar-se “à mesa da `troika´”
viam “entender-se” para evitar a sobreposição de curao lado do Governo PSD/CDS-PP, afirmando que
sos com poucos alunos em localidades próximas....

O

Corações invadem São Miguel
pela mão de pintor belga
Mais de duas centenas de pinturas do pintor Yves
Decoster embelezam o exterior de casas, escolas,
edifícios oficiais ou moradias abandonadas em São
Miguel, tendo em comum o mesmo traço: corações...
Prisão de Isaltino, Vale e Azevedo
e Carlos Cruz marcaram ano judicial
As férias judiciais de Verão começaram terça-feira,
após um ano que ficou marcado pela prisão do autarca Isaltino Morais, do ex-presidente benfiquista Vale
e Azevedo e do apresentador de televisão Carlos
Cruz...

não será fácil mas que “pode ser bom” para o país.
O primeiro-ministro disse calcular “o que seja, à
mesa da `troika´, ter mais do que um governo a negociar”, afirmando em seguida que “pode ser bom”.”Se
já é difícil entre gente que está no Governo e não parece fácil, com gente que não quer vir para o governo, a não ser que tenha eleições, mas então que seja
sem isso, que consigamos pôr essas divergências de
lado como os partidos desta coligação têm feito”,
afirmou.O primeiro-ministro respondia a um pedido
de esclarecimento do líder parlamentar do PSD, Luís
Montenegro, no debate do `estado da Nação´, na Assembleia da República.O deputado defendeu que o

João Semedo desafia Seguro
a rejeitar negociar acordo
O coordenador do BE desafiou hoje o PS a recusar
“o convite” para negociar um acordo com o Governo
que assegure o cumprimento do programa de assistência e salientou que os bloquistas recusam pertencer “à famíli...
Comboio histórico regressa
ao Douro com locomotiva a diesel
As viagens no comboio histórico na linha do Douro
Vinhateiro recomeçaram sábado, por um preço de
35 euros, sendo a locomotiva a vapor substituída por
uma máquina a diesel....
Dentistas portugueses apostam no
turismo sénior a estrangeiros
para crescer
Grupos portugueses de clínicas dentárias estão em
Londres no âmbito de uma aposta que querem fazer
no turismo de saúde sénior estrangeiro, com o objetivo de aumentarem receitas e fazer face a quebras
da procura...
Filha de John F. Kennedy vai
ser embaixadora dos EUA no Japão
Caroline Kennedy, filha do antigo Presidente norte-americano John F. Kennedy, que foi assassinado,
será a próxima embaixadora dos Estados Unidos no
Japão, informou este sábado a agência Kyodo....

apelo ao compromisso “tem de ser balizado na capacidade do Estado português e instituições assumirem a
palavra dada”.Dessa forma, defendeu, poder-se-á “recuperar a credibilidade” e “constituir as bases de um
novo ciclo de crescimento económico e um novo ciclo

de crescimento e emprego”.Luís Montenegro lembrou
que o PSD “apôs a assinatura ao cumprimento da palavra dada em nome de Portugal”, assumindo os termos do memorando da `troika´, mesmo antes de ter a
responsabilidade de governar.”E assim nos mantemos
com esse espírito de compromisso”, disse o deputado,
afirmando que o PSD “está aqui para resistir e para
lutar” e para “em conjunto com as demais forças políticas” e “com todas as forças da sociedade, debelar
esta crise gravíssima”.Na resposta, o primeiro-ministro disse acompanhar o líder parlamentar do PSD
“quando diz que não se pode desistir”, afirmando que
é isso que o Governo está a fazer, e lembrando que na
semana passada disse que não se demitia.Pedro Passos
Coelho assumiu “dificuldades grandes” na negociação
com a `troika´, dizendo que “não é simples mudar o
que está escrito” mas frisou que “foi possível fazê-lo
apesar das dificuldades”.”Temos que separar demagogia do populismo. Responsável não é quem diz que
isto não pode fazer-se, é quem consegue fazê-lo apesar das diversidades”, disse Passos Coelho, afirmando
que as divergências na coligação “não aconteceram
por razões menores” mas sim em dois momentos
importantes.”Foi nos dois exames regulares, na quinta
e na sétima avaliação [em setembro de 2012 e em junho passado] em que “tiveram que ser feitas escolhas
dolorosas para o país”.O primeiro-ministro frisou que
as escolhas foram feitas “apesar das divergências, das
diferenças de opinião” porque essa é “a obrigação de
um governo de coligação”.”O PSD e o CDS-PP não
querem fundir-se numa coligação, são dois partidos
autónomos que tem a sua história e a sua identidade
e querem preserva-la e mantê-la para futuro, mas tem
o compromisso de governo e tem de o honrar e conseguiram por as suas divergências de lado para honrar
os compromisso”, frisou, sendo aplaudido pelas duas
bancadas da maioria.

Primeira pedra para
“salvação nacional”
O

s três partidos chamados à responsabilidade
pelo Presidente da República, Cavaco Silva,
para um “compromisso de salvação nacional” deverão começar a reunir na tarde deste domingo.
Jorge Moreira da Silva, Pedro Mota
Soares e Aberto Martins são os nomes
escolhidos por parte do PSD, CDS e PS,
respectivamente, para conduzirem as
negociações.
Depois de o partido socialista ter anunciado, numa nota publicada no seu site,
que havia indicado o antigo ministro da
Justiça, Alberto Martins, para presidir às
negociações com PSD e CDS por forma a
iniciar-se “o processo de diálogo com vista
ao compromisso de salvação nacional” proposto pelo
Presidente da República, Cavaco Silva, os partidos
que formam a coligação governamental anunciaram
também os rostos escolhidos para o mesmo efeito.
Assim, o vice-presidente do PSD, Jorge Moreira da
Silva, e o ministro centrista da Solidariedade e Segurança Social, Pedro Mota Soares, fecham o leque

de intervenientes para o diálogo entre os partidos
que assinaram o memorando de entendimento, solicitado pelo chefe de Estado na passada quarta-feira.
Saliente-se que o PS vinha a insistir para que os res-

tantes partidos da oposição com assento parlamentar
fossem também incluídos nas negociações.Porém,
tanto o PCP como o Bloco de Esquerda se demarcaram desse papel, pelo que o líder ‘rosa’, António
José Seguro, decidiu avançar com as conversações a
três.Posto isto, na mesma nota online é expressa “a
disponibilidade do PS para reunir a partir das 16h00
de dia 14 de Julho [hoje], com todos os partidos políticos que concordem com os três pilares propostos
pelo Presidente da República, incluindo a realização
de eleições antecipadas em Junho de 2014”.Não obstante, os socialistas reiteram “a defesa de que todos
os partidos políticos com representação parlamentar
deveriam ser convidados a participar”, sendo ainda
acrescentado que “a indicação do representante do
PS só foi transmitida ao Presidente da República, depois de conhecidas as declarações públicas de Jerónimo de Sousa e de João Semedo de auto-exclusão dos
seus respectivos partidos do processo de diálogo”.

Crise
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pessimista com
afasta regresso de FMI
economia mundial
emigrantes para gozarem e zona euro
O
reforma
O
s emigrantes portugueses no Canadá e nos Estados
Unidos olham para a crise em Portugal como mais
uma razão para não pensarem em regressar, nem sequer
para gozar a reforma, num contexto em que o euro está
valorizado em relação ao dólar. A crise fez aumentar
em muito a emigração para o Canadá, estimando-se em
mais dez mil portugueses nos últimos dois anos, uma
situação que até em incentivada pelo Governo local, à

enorme dificuldade em conseguir vistos” mas mesmo
assim sente os efeitos da crise no outro lado do atlântico.Coutinho, que durante 30 anos foi o responsável
pela organização dos festejos do Dia de Portugal em
Newark, New Jersey, conhece muitas pessoas que estão
a ajudar a sua família em Portugal.“Pessoas que perderam emprego, que têm as suas empresas na falência e
que se veem sem outra saída a não ser pedir ajuda aos

Fundo Monetário Internacional está mais
pessimista sobre a economia mundial, esperando menor crescimento a nível global devido
a uma expectativa de mais profunda recessão na
zona euro e de abrandamento no crescimento das
economias emergentes.

Na atualização divulgada hoje do World Economic
Outlook, o fundo diz que a economia mundial deve
crescer 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano
e 3,8% no próximo ano, menos 0,2 pontos percentuais que o previsto em abril.O fundo espera também
que a zona euro tenha uma recessão mais profunda
este ano, agora de -0,6% do PIB, e um regresso ao
crescimento para 0,9% em 2014, também uma revisão em baixa de 0,2 pontos percentuais.Segundo o
fundo, estas revisões explicam-se com uma procura
interna mais fraca e crescimento mais fraco em vários
mercados emergentes, mas também pelo aprofundar
da recessão na zona euro.O FMI alerta ainda para
novos riscos para o crescimento económico a nível
mundial, tais como um crescimento mais fraco nos
mercados emergentes, e ainda a quebra do volume
de crédito devido à restrição dos estímulos económicos por parte da Reserva Federal norte-americana, tal
como avançado pelo seu presidente, Ben Bernanke.
procura de mão-de-obra qualificada. No Canadá, Bruno Meira, 30 anos, regressou a Toronto há mês e meio,
depois de ter sido forçado a fechar um pequeno talho
em Castelo do Neiva, devido à situação económica
que o país enfrenta, optando por voltar a trabalhar na
construção. Há 10 anos, Bruno Meira já tinha estado no
Canadá, mas regressou a Portugal para tentar a sorte,
que acabou por se transformar em azar. “No princípio
até correu bem, mas com a crise, houve meses que tive
menos metade do lucro que tinha no início’, explica. Ao
ver o país “cada vez pior”, decidiu regressar ao Canadá
e agora já não pensa em voltar tão cedo, nem sequer
para a reforma. Os três irmãos que trabalham também
em Toronto ajudaram-no a regressar.“Estou grato pela
oportunidade que me estão a dar pois há muitas pessoas em Portugal que certamente gostariam de vir para
cá”, salienta. Agora, “infelizmente, regressar a Portugal
só de férias”, diz.Em Newark, o empresário Bernardino Coutinho, de 75 anos, diz que “a emigração portuguesa para os Estados Unidos praticamente parou, por
causa da valorizacão do euro em relação ao dólar e da

PS/Açores

O

que estão cá e lhes podem ajudar”, diz. O empresário
acredita que esta ajuda “veio substituir as remessas que
os emigrantes costumavam fazer, guardando as suas
poupanças em Portugal, e que deixaram de fazer com
a crise do euro.”O emigrante, que dirige a Fundação
Bernardino Coutinho desde 1991, diz que a instituição
é contactada “todas as semanas por empresas e universidades que procuram parceiros e investidores nos Estados Unidos. Isto acontece com muito mais frequência
do que há quatro ou cinco anos.”O que também mudou,
na opinião deste natural de Marco de Canavezes, foi o
sonho do emigrante, de voltar à terra natal na reforma e
construir uma casa com as poupanças de uma vida.“A
maioria dos meus amigos reformados já não vão para
Portugal.
Vão para a Flórida, onde o clima é bom, as casas são baratas, os impostos baixos e estão mais
perto da família”, diz, sublinhando que “muitos
chegaram a regressar para Portugal, mas viram
como estava a situação e decidiram instalaram-se
em Palm Beach.”

PCP

diz que não faz
sentido convidar PS
para diálogo

O

PCP já reagiu ao convite do BE. Jorge Cordeiro realça que o partido está sempre aberto ao diálogo, mas sublinha que não faz sentido
nesta altura convidar o PS para participar neste
processo.
Jorge Cordeiro, da Comissão Política do PCP, diz que
o partido está aberto ao diálogo, mas realça que não
faz sentido convidar o PS, um partido que está mais
empenhado em fazer «sobreviver a política de direita.
«Não recusamos o diálogo com ninguém desde que
estejam claros os objetivos e os propósitos que norteiam esse mesmo diálogo. Creio que não é possível
falar em concretização de políticas de esquerda num
momento em que um dos partidos referenciados está
mais empenhado em fazer sobreviver a política de direita e em fazer sobreviver este Governo», realça.

chumba acréscimo regional ao salário mínimo

PS/Açores chumbou hoje uma proposta do
BE de acréscimo de 10 euros mensais ao salário mínimo na Região, propondo antes o aumento
do salário mínimo nacional, o que originou críticas de “falta de coerência” por parte da oposição.
O sentido de voto do PS, criticado pela oposição,
foi justificado pelo socialista Francisco César com as
“dificuldades” que o aumento do acréscimo regional
ao salário mínimo poderia provocar às empresas açorianas, que perderiam “competitividade” em relação
às do resto do país.”
Nós sabemos da dificuldade que muitas empresas
passam para manterem os seus postos de trabalho,
para competirem com outras empresas do continente,
e a senhora, com o maior desplante, vem dizer: vamos pôr as empresas regionais a pagar mais do que

no continente”, criticou o deputado do PS, dirigindo-se a Zuraida Soares, do Bloco de Esquerda, durante
o debate da proposta no plenário da Assembleia Legislativa dos Açores.
Francisco César entende que a melhor solução é aumentar o salário mínimo nacional, medida que, no
seu entender, terá também repercussão nos Açores,
sem que isso traga dificuldades acrescidas às empresas do arquipélago.
Mas a deputada do Bloco de Esquerda acusa o PS de
“falta de coerência”, ao exigir o aumento do salário
mínimo nacional, mas recusar aumentar o acréscimo
regional.”Na prática, o PS/Açores assume como sua
a velha história do ‘faz o que eu digo, mas não faças
o que eu faço’”, ironizou ZuraidaSoares.
Artur Lima, do CDS, acusou também a maioria so-

cialista de “desonestidade política” e de “populismo
barato”, por querer uma coisa na República, mas recusá-la nos Açores.
Aníbal Pires, do PCP, quis saber qual era a diferença para os custos das empresas entre a proposta
de aumento do salário mínimo nacional e o aumento do acréscimo regional, mas não obteve resposta,
concluindo que o PS estava a fazer “um exercício de
cinismo e de hipocrisia política”.
O PSD, o CDS e o PPM abstiveram-se em relação
a esta proposta do Bloco de Esquerda, que acabou
chumbada apenas pela bancada do PS, que levará ao
plenário açoriano, ainda esta semana, uma anteproposta de lei, a enviar à Assembleia da República, a
pedir o aumento do salário mínimo nacional.

CRÓNICAS
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Crise Política/Autárquicas
Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

Vitor Gaspar demite-se ao fim de oito meses do seu
primeiro pedido de saída deste Governo que tem arrastado o País para o desassossego e insegurança.
Segue-se o líder do CDS/PP, o Dr. Paulo Portas,
que considera irreversível o seu pedido de saída
numa atitude que parecia verdadeira.
O governo caiu, ouviu-se por todo o lado, desde o
Norte ao Sul do País, não esquecendo as Ilhas dos
Açores e Madeira. E o povo português ficou perplexo
perante tanta irresponsabilidade.
Começa-se a pensar em eleições antecipadas, futuros líderes, quem sabe se o Partido Socialista com
o seu fraco líder à frente dos nossos destinos.
Gente mais sensata compreendeu que uma das
piores coisas que nos podia acontecer seria eleições
nesta altura em que lutamos por sobreviver num País
endividado e com a bandeira da soberania a meia
haste. Por isso sentimo-nos todos perdidos como um
navio sem comandante nem leme.
Seguiram-se reuniões e mais reuniões dos líderes
do PSD e CDS/PP, Passos Coelho e Paulo Portas.
Ao barulho tivemos também o Presidente da República, Cavaco Silva. E a luz brilhou em “Belém”. “O
menino nasceu”. Da birra do Ministro dos Negócios
Estrangeiros concebeu-se um Vice-Primeiro Ministro. Agrado geral.
Maria Luís Albuquerque – para quem não sabe,
é a nova Ministra das Finanças que supostamente
despoletou a crise e até colocou o marido na EDP
– continuou na mesma função. Estranho, não? Para
os mais desatentos, esta senhora representa a continuidade da política que falhou através do demissionário Vitor Gaspar.
Embora eu, pessoalmente e contrariamente ao que
afirmou o Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Vasco Cordeiro, não concorde com eleições
nesta altura em que estamos em negociações com
a Troica e numa situação económica e financeira
muito grave, não posso deixar de repudiar os malabarismos de Paulo Portas e Passos Coelho. Ou se
é ou não se é; ou se quer ou não se quer. Houve
muita ambiguidade na demissão do líder do CDS/
PP. Creio que só gente de muita boa vontade ou interesses escusos pode perceber ou fingir perceber
tais cortes e recortes.
Dizem eles que vai sair daqui um governo reforçado. Será? Com os mesmos indivíduos de antes, salvo duas ou três novidades já remendadas?
Ponto 2 – É interessante reparar nas notícias que
os jornais de S. Miguel trazem, quase todos os dias,
sobre o que pretendem fazer os candidatos à Câmara Municipal de Ponta Delgada. Se um traz a Arrisca
para o centro da cidade, o outro afasta-a para junto
de uma escola. Esta acabou no Campo de S. Francisco onde os problemas sociais são muitos e variados. Mais um não importa, desde que o povo “sem
lepra” não os veja.
As festas do Campo de S. Francisco, agora em vias
de ser remoçado – vamos ver como… - estão agora
situadas no centro da Matriz. Os dois senhores estiveram de acordo ou foi decisão de quem detém a
Autarquia?
E o comércio tradicional, o que faremos para o revitalizar com uma população sem dinheiro disponível para gastos que não sejam os essenciais? Neste campo as opiniões são parecidas, ou seja, mais
do mesmo. Gostaria muito de ouvir um conjunto de
ideias fortes e capazes de dar continuidade ao trabalho que foi efectuado pela grande mulher que esteve
à frente da minha Câmara durante tantos anos. Mas,
o que vejo são pequenas questões, fracas pretensões. O caminho não é esse. Precisamos de um líder
vigoroso, com garra. Não daquilo que me apercebo.
Até às eleições faltam dois meses, uns simples dois
meses. Sabem os cidadãos de Ponta Delgada em
quem vão votar? Ou ainda se encontram alheados
sem saber quem são os dois candidatos e o que,
realmente, pretendem? É que, como acima afirmei,
os nossos jornais trazem muitas promessas feitas
por cada um dos candidatos à Autarquia de que falo
mas, terão elas credibilidade no contexto do País e
da Região Autónoma dos Açores actuais?
Veremos, veremos…

E Consequências?
Hélio Bernardo Lopes

C

omo certamente se dá com a generalidade
dos mais atentos ao Mundo destes dias, tenho
acompanhado, logo desde a sua eleição, todas as
intervenções do Papa Francisco. Invariavelmente,
venho gostando dessas mesmas intervenções, mas,
não sendo ingénuo, e conhecendo que os grandes
poderes do Mundo de há muito haviam determinado que a pobreza seria a regra a impor neste
século, por rápido me dei conta de que o melhor
caminho para a ação do Papa Francisco seria a
demonstração ostensiva da pobreza pessoal, a crítica aos abusos da riqueza e a limpeza do estado
de grande podridão a que havia chegado o Vaticano e, de um modo muito geral, o ambiente católico
por quase todo o Mundo.
Também se torna evidente que todo este ambiente
canceroso que se desenvolveu no seio da Igreja Católica teve lugar, principalmente, no Vaticano e nos lugares mais desenvolvidos do Mundo. No Terceiro Mundo, pelo contrário, e para lá do apoio dado a ditaduras
sanguinárias, como se deu com o Chile, em Salvador,
na Guatemala, no Brasil, na Argentina, no Paraguai,
no Uruguai, por exemplo, o silêncio foi sempre a regra, ainda hoje se desconhecendo se as taras que se
vieram a descobrir nos ambientes desenvolvidos também terão tido lugar nos restantes. Por tudo isto, os
cardeais reunidos no Conclave terão facilmente percebido os riscos, e mesmo a inutilidade, de escolher um
Papa oriundo do Primeiro Mundo. Ora, nesta perspetiva, o Papa Francisco reunia especiais condições, porque, por temperamento, de há muito levava uma vida
corrente, misturando-se com a população argentina.
Ora, o novo Papa tinha uns quantos problemas para
resolver, sendo que alguns deles nem sequer eram reais
problemas. Tinha a questão do casamento dos sacerdotes, sendo que tal tema nada tem que ver com os leigos, mas apenas com a hierarquia da Igreja Católica.
Tinha a questão das mulheres no seio da Igreja, sendo
que tal seria sempre um tema inamovível. Basta olhar
para Jesus e reparar que ele escolheu doze discípulos,
nenhum deles mulher. Também tinha o caso do aborto,
sendo que nunca poderá deixar de assumir a posição
que se conhece. E tinha o tema do dito casamento homossexual, onde, como é lógico, nada irá mudar.
Apresentando-se ao Mundo despojado de riqueza,
deitando mão de algumas atitudes de grande simbolismo, o Papa Francisco tem conquistado uma posição de
simpatia extremamente singular. Simplesmente, existia o estudo do grupo de cardeais exposto a Bento XVI
e que este, percebendo já não ter força para enfrentar
os dramas nele contidos, deixou para o seu sucessor:
a corrente homossexual no seio do Vaticano e, mais
geralmente, no seio de estruturas diversas da Igreja
Católica; o problema da pedofilia dos padres; e o caso
do Banco do Vaticano. Três temas de grande e terrível
gigantismo, dificilmente resolúveis.
A questão do Banco do Vaticano só tem um caminho: pôr-lhe um fim, porque onde há banco há crime,
com ou sem comissão de vigilância. Simplesmente, o
Papa Francisco nunca poderá pôr um fim no Banco do
Vaticano, porque os católicos pouco ou nada dão para

a sua Igreja, antes a utilizam para os seus interesses,
até político-partidários, como há dias se pôde ver os
Jerónimos.
O problema da pedofilia é de quase impossível extirpação. É assim porque é da natureza das coisas, mas
mais, ainda na Igreja Católica, por via dos mil e um
segredos em jogo, pela imagem que tem de mostrar
ao Mundo, e porque a instituição não tem o controlo
de ninguém. Como muito bem disse o mordomo do
anterior Papa Bento XVI, o Vaticano é um lugar onde
se pode entrar, matar, sair, e, uma semana depois, tudo
está terminado e nada mais se vem a saber. A evidência! A problemática da homossexualidade no seio dos
sacerdotes é também de difícil extirpação. Pelo que já
disse antes sobre as limitações ao combate à pedofilia,
mas também porque o que se conhece do tema mostra
que o mesmo goza, digamos assim, de uma espécie
de propriedade transitiva: A ataca B; B, traumatizado,
acabará por atacar C; e C, pela mesma razão, atacará um qualquer. É um fenómeno que se auto-sustenta,
fruto de condições iniciais conhecidas e de condições
de fronteira muito apertadas e que impõem um grande isolamento a todo o sistema. Nestes três domínios,
pois, o Papa Francisco terá a sua ação completamente
votada ao insucesso. Objetivamente, um general não
faz um exército, pelo que não basta mostrar bons princípios e boa vontade, porque as coisas são como são e
a Igreja nunca subsistiria com a força mundial que tem
se tudo fosse transparente. Outra evidência.
Mas o Papa Francisco tem dois dotes muito importantes: a palavra e o carisma. Este segundo é enorme,
e contempla grandes potencialidades. Mas o primeiro
é o mais essencial. Simplesmente, para ter importância
tem de ser usado alto, de um modo universal e com
seguidores ao nível dos seus discípulos.
Veja-se, por exemplo, o caso da visita do Papa Francisco a Lampedusa. Foi excelente, oportuna e justa.
Mais quais virão a ser os efeitos? É pouco provável que
alguma vez se venham a ver. E porquê? Bom, porque
falou baixo, quase não se ouviu, e não terá inquietado
os poderosos do Mundo. Os tais que usam os bancos
para roubar os povos do Mundo e lhes levar a pobreza. Condenou a globalização da indiferença? Ah, sim.
Mas, e então? São os mortos no mar um espinho no
coração? Claro! Mas, e daí? Salientou a necessidade
de se ter a coragem de receber aqueles que procuram
uma vida melhor? Sem dúvida! Mas vai isso ter lugar?
Não creio. E porquê tudo isto virá a ser assim? Bom,
porque o Papa falou muito baixo e no ambiente dos
que são as vítimas do que referiu. Conforta, mas nada
muda. Pode até conquistar alguns seguidores, mas não
lhes retirará o sofrimento, nem alterará a realidade a
montante.
Em contrapartida – e a missa dos Jerónimos mostrou
isto mesmo –, a grande maioria dos cardeais e dos bispos está a anos-luz da atitude de humildade exposta ao
Mundo pelo Papa Francisco. Mantêm o mesmo modo
de vida que vinha de trás. Talvez por já reconhecer esta
realidade, ele apontou o dedo à vergonha de ver um
sacerdote conduzir um carro de alta cilindrada. Entre
nós, basta olhar o percalço do nosso bispo de Beja, que,
ao acreditar que o Governo iria cair – Gaspar e Portas
já se haviam demitido –, num ápice veio a público criticar os políticos irresponsáveis – os que iriam deixar
o poder, claro está, porque
já não serviriam para dar
dinheiro…– e reconhecer
os falhanços da Igreja na
sua ação… É caso para que
se diga: coitados dos Papas
Bento XVI e Francisco.
Em resumo: Convém
recordar sempre a missa
dos Jerónimos, que ficará
para a História, e a falsa
partida do bispo de Beja.
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CRÓNICAS

Chulé:

livre-se
deste mal!

É

só tirar o sapato que todo mundo já sente
aquele cheiro desagradável, entenda e saiba
como se livrar do mau cheiro nos pés.
Tirar o sapato na frente dos outros nem pensar?
É, sofrer com chulé não é fácil, além de fazer mal
à saúde, o cheiro desagradável afasta qualquer pessoa. Mas este mau cheiro é um problema comum, e
qualquer pessoa pode ter. O importante é saber por
que ele surge e como se livrar.

O chulé entre mulheres, homens, adultos, crianças ou idosos, é uma combinação de suor excessivo com bactérias. Essa reação química ocorre da
seguinte maneira: o corpo humano transpira para
que a temperatura de dentro do organismo possa ser
regulada, e com os pés não é diferente. No entanto,
esta parte do corpo é geralmente coberta por tênis,
sapatilhas, entre outros, o que faz com que o suor
não tenha como se dissipar, e então ele é fermentado juntamente com as bactérias presentes na pele
produzido o chulé.
A questão é que o calor e a umidade fazem com
que essas bactérias se proliferem cada vez mais “e
aí quando não há uma frequência de troca de meia,
de calçado, para deixar o pé respirar, acaba surgindo o mau cheiro”, afirma João Paulo Junqueira
Magalhães Afonso, dermatologista do Complexo
Hospitalar Edmundo Vasconcelos e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
Existem algumas maneiras de evitar que o chulé
apareça, no entanto, se não forem eficazes, será necessário procurar um dermatologista que possa fazer um diagnóstico para tratar. É importante deixar
claro que não é um problema de difícil solução, “às
vezes é necessário um tratamento com medicamentos, antibióticos, secativos, que pode demorar alguns
meses, mas tem solução”, explica o dermatologista.

Carne de Porco
à Setubalense

Doses:

Tempo:

Preparação:
Lume

45 min

preparação:

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

500 Gr de Rojões de Porco,
250 Gr de Miolo de Camarão Médio congelado,
1 Cebola média,
6 ou 7 Batatas Médias
1 Colher de Sopa de Massa de Alho,
1 Colher de Sopa de Massa de Pimentão,
1 Colher de Sopa de Margarina,
2,5 Dl de Azeite,
1 Caldo de Carne,
2 Dl de Vinho Branco.

53 anos ao serviço
dos nossos
leitores
e clientes

Dificuldade:
Fácil

Num tacho coloque a Margarina, o Azeite, a Massa
de Alho e a Massa de Pimentão e o Caldo de Carne.
Adicione a cebola picada e leve ao Lume durante 7
ou 8 min mexendo de vez em quando. Corte os Rojões em pedaços mais pequenos e misture ao refogado juntando o vinho Branco mexendo bem para envolver a carne e deixando a apurar durante cerca de
10 minutos. Convém ir mexendo de vez em quando.
Corte as batatas em cubos pequenos e frite-as até ficarem bem loiras. Junte os camarões à carne e envolva-os deixando apurar durante cerca de 15 min.
Se verificar que está a ficar sem molho adicione um
pouco de água. Por fim, junte as batatas fritas e bem
escorridas à carne e ao camarão. Envolva tudo e deixe ao lume por mais 5 minutos e sirva quente.

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

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

Imprensa
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mundial faz vigília pela chegada
do filho de K ate e William no Reino Unido

E

sperar alguém dar à luz pode ser uma experiência lenta e tediosa. Mas para os fotógrafos
e cinegrafistas que esperam o nascimento do primeiro filho de Kate Middleton e o príncipe William, do lado de fora do Hospital de St. Mary, em
Paddington, há de tudo, menos monotonia.

sobre o dia em que o primeiro filho do príncipe William e da duquesa devem nascer - apesar de a mídia
local dar como certo o nascimento neste sábado.

Representante de empresa de apostas exibe nomes que
estão na frente nas preferências dos londrinos Matt Dunham

Um número considerável de recém-nascidos também deve ficar alguns dias sem nome até o nascimen- Pelo menos quando é a sua esposa, você não precisa ir ao hospital até que a mulher esteja em trabalho de parto - disse Harry Rabbie, um cinegrafista
da BBC e pai de dois filhos que passou boa parte de
quarta-feira junto com outros jornalistas em uma rua
perto do hospital, lendo um livro. - O nascimento
pode acontecer de 15 a 20 dias após a data esperada.
Isso se soubéssemos qual é essa data.
Todo o Reino Unido está em estado de espera e as
lojas estão repletas de itens como um macacão com
os dizeres “Born to Rule” (”Nascido para mandar”).
Mas a verdade é que pouco se sabe sobre o nascimento do bebê real. Não houve nenhum anúncio oficial

Strauss-Kahn diz que UE
é um “exército de leões
liderado por ovelhas”

O

ex-diretor-geral do FMI Dominique Strauss-Kahn disse, numa entrevista, que a União
Europeia tem falta de liderança e uma incapacidade para tomar decisões difíceis, comparando o
bloco comunitário a “um exército de leões liderado por ovelhas”.
“Se quer que diga que há uma crise de liderança, então digo: existe. É como aquele provérbio árabe que
diz que um exército de leões liderado por ovelhas será
sempre derrotado por um exército de ovelhas liderado
por leões. É onde estamos”, afirmou o antigo líder do
Fundo Monetário Internacional (FMI), numa entrevista ao canal de televisão norte-americano CNN.Dominique Strauss-Kahn admitiu, no entanto, que “alguns
líderes na Europa estão perfeitamente preparados e sabem o que têm de fazer”, mas “o sistema europeu está
construído de tal maneira que não podem tomar decisões difíceis”.Esta entrevista de Strauss-Kahn será divulgada na íntegra ainda hoje, mas a estação de informação norte-americana avançou com alguns excertos.
Estas declarações de Strauss-Kahn são as primeiras a
um órgão de comunicação social norte-americano depois do processo judicial de 2011, quando foi acusado
e detido por agressão sexual em Nova Iorque. O caso
foi arquivado pela justiça norte-americana, mas o político de origem francesa acabou por abandonar o cargo
no FMI.Sobre a crise económica na Europa, o também ex-ministro das Finanças francês assegurou que
os principais problemas estão concentrados no sistema
bancário.“O sistema bancário está muito doente. Muito mais do que dizem. Tem de ser limpo e corrigido
antes do regresso ao crescimento. Se não for resolvido
o problema dos bancos na Europa, não voltará a existir crescimento”, frisou.

to do bebê real, já que muitos casais estão esperando
o anúncio para copiar o nome do novo membro da
Família Real. Victoria e Alexandra, se for menina;
ou George, se for menino estão na frente nas casas
de apostas. Os pais têm seis semanas para registrar o
nome de seus filhos no país.
Fotógrafos e cinegrafistas montaram um acampamento há dez dias, em 1 de julho, usando fita adesiva
para marcar território. A duquesa fez sua última aparição pública agendada no dia 15 de junho, quando
ela e seus sogros participaram de um ritual anual no
Palácio de Buckingham. Ela usava um modelito rosa
e um chapéu e parecia bem.
Graças à “Febre do Bebê”, o herdeiro mais esperado das monarquias europeias das últimas décadas
será o responsável por dar uma providencial ajuda à
economia do reino: especialistas acreditam que cerca
de 380 milhões US$ serão movimentados no Reino
Unido com artigos relacionados ao futuro príncipe,
segundo a estimativa feita pelo Centro para Pesquisa
do Varejo do Reino Unido.

O Mundial
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das

Natércia Rodrigues
Fotos de Edgar dos Santos

T

erça-feira, dia 9 de julho, nas ruas de Drummondville, teve lugar o acontecimento incontornável do Mundial das Culturas: o desfile
internacional da noite. Sob a direção de Josianne Jodoin e sob o tema da “guloseima” o desfile
noturno desta 32.ª edição desenrolou-se sob condições climáticas ideais, debaixo de uma ligeira
brisa.
Desde as 21 horas, saíram todos do canto das ruas St.
Eduardo e Lindsay para de imediato seguirem na rua
Lindsay até à rua Marchand, de Marchand a Heriot
para finalmente culminarem no Parc Woodyatt, lugar
do festival. Centenas de artistas vindos do mundo inteiro partilharam uma pista de dança sob o céu aberto
num percurso totalizando 1,2 Km. A Polónia, a India,
a Austrália, os Estados-Unidos da América, o Panamá, a China, o México e o Canadá foram os países representados e repartiram generosamente a sua cultura
e a sua energia partilhando com a multidão que devia
ser mais de 60,000 pessoas. A Polónia abriu o baile
com uma dança implicando os espectadores. A India

Culturas

em

deslumbrou o povo com os seus trajes coloridos bordados a lentejoulas. Os membros da Chooky Dancers
da Austrália, fiéis a si próprios, basculharam o público com os seus passos de danças malucas. Com
os Estados Unidos, foi uma terça-feira muito festiva
que encantou os amadores da música canadiana. O
Panamá encantou a assistência graça aos seus ritmos
latinos literalmente endiabrados. A China soube com
uma certa ligeireza apresentar sumptuosos costumes
tradicionais. O México mistificou pequenos e gran-

des com a sua atmosfera pagã e digna dos templos
Maia. O conjunto acolhedor Mackinanaw encerrou a
desfile dos grupos folclóricos com a herança do património irlandês.
Foi na verdade um sucesso suculento. Com os dentes
açucarados, ficamos admirados diante deste evento
com acentos da gastronomia guloseimas. Espetadas
de bombons, gigantescos queques, chupas multicores e “farturas”, desfilaram, acompanhadas de carros

Dummondville

alegóricos e de grupos folclóricos. Artes do circo,
dança e música animaram a noite de uma maneira
faiscante. Tanto grandes como pequenos ficaram impressionados pelas roupas lindamente coloridas dos

diferentes países que repartiram o espetáculo com os
chefes cozinheiros com enormes utensílios de cozinha. Sumptuosos pássaros iluminados e montados
por cavaleiros persistentes, posso dizer que foi um
momento quasi cinematográfico.
Nos próximos dias até ao dia do encerramento ou
seja o dia 14 deste mês, e é pena porque na altura em
que o leitor ler este artigo o Festival já terá encerrado,
mas fica aqui o convite para o próximo ano, haverá
nos diferentes palcos os embaixadores da Africa do
Oeste, da Bulgária, do Burundi, do Canadá, da China, dos Estados Unidos, da India, do México, do Panamá e do Peru. Será domingo que se saberá qual o
grupo vencedor “Quebra Corações 2013”
O Mundial das Culturas é uma verdadeira viagem
à volta do mundo. Apresentou mais de 450 atividades em 11 dias de celebração. O festival propôs aos
visitantes as diferentes facetas das tradições do mundo através da dança, do canto e da música. Todos os
anos, há cerca de 450 artistas internacionais vindos
de uma quinzena de países fazendo esta escala em
Drummondville para partilharem a diversidade da
sua cultura.
Com a participação de mais de 300,000 visitas, a
32.ª edição foi um sucesso.

Féééériiiiaaaasss!!!
Natércia Rodrigues
“Estou mesmo a precisar de férias” ou “ nunca
mais chegam as minhas férias” são talvez as frases
que mais se ouvem por aí nesta altura do ano.
Cansados do trabalho, dos estudos, de ocupações e
preocupações várias, contam-se os dias que faltam
para a felicidade e é isso que dá animo àqueles que se
sentem mais cansados da rotina diária.
Depois de um ano passado entre papéis, faxes, mails,
telefonemas e computadores; de professores, de aulas chatas de alunos rebeldes; de caras mal dispostas,

de patrões aborrecidos, de clientes maçadores, ou
empregados antipáticos; de filas de trânsito e filas de
espera para tudo e mais alguma coisa; das confusões
das compras no supermercado; da correria de levar
os filhos à guardaria; de programas de televisão sem
o mínimo interesse mas que fazem muita gente ficar
sentada no sofá, de publicidades sem pés nem cabeça e que nos roubam a santa paciência, enfim…nada
melhor do que umas boas ferias para esquecer tudo
isto e recuperarmos as forcas para mais um ano.
As férias são uma necessidade, um estado de espírito e uma atitude perante a vida, independentemente
do facto de mudarem de local ou de viajarem para
fora. Quem consegue as duas coisas, poderá mesmo
ter umas excelentes férias.
Na verdade, não é preciso gastar muito dinheiro
para organizar as suas férias. Basta muitas vezes ter
imaginação para planear umas boas férias e conseguir descansar. Para isso, não basta deixar de trabalhar, é preciso sim acabar com uma serie de maus
hábitos, como por exemplo levar os telemóveis, televisões, micro-ondas, bagagens desnecessárias. É
AStrÓlogo – grANde MédIuM VIdeNte

ProFeSSor AIdArA

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

514-374-2395
falo português

preciso apenas deixar toda a vida de um ano para trás
e partir para outro local, mesmo que seja ao estilo do
“va para fora ca dentro”, porque os bolsos permitem
mais do que isso.
Nem todos se podem dar ao luxo de ir ao Brasil, ao
México, à Itália, mas se alguns destes destinos estão
mais baratos e mais acessíveis, também por cá exis-

tem inúmeros locais aprazíveis.
De uma forma ou de outra, as férias são um direito
de todos os que trabalham, fazendo pelo menos uma
vez por ano aquilo de que todos mais gostam que é
descansar.
Quem não sabe ou não pode gozar ferias, só prejudica a saúde e o seu bem-estar, tornando-se um chato
sem paciência para os outros, por não ter conseguido
recuperar o seu equilíbrio natural e as energias para
enfrentar mais um ano de trabalho.
Para todos os que vão de férias agora nestas alturas,
desejo-vos umas excelentes férias. Por mim, irei um
pouco mais tarde.
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Boas Férias...
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Tony Saragoça

C

hegou o perído do ano onde a maioria dos trabalhadores tomam as suas bem merecidas férias.
Para muitos, a planificação deste tão esperado momento, já está feita há muito tempo, mas para outros,
mais ocupados com as imensas tarefas da vida corrente, a escolha do lugar onde durante alguns dias tentarão esquecer as difuculdades do dia a dia, relaxar, ou
simplesmente passar tempo com seus familiares, ainda
não terá sido feita. No simples intuito de o ajudar, caro
leitor, a fazer a sua escolha,e ncontrará nestas páginas
uma pequena lista de lugares que lhe porporcionarão
esses momentos agradáveis e tão desejados.
Em Montreal:
O parque de divertimentos La Ronde

Com a sua imensa selecção de atracções, restaurantes
e areas de pic nique é, sem duvida o lugar mais indicado, sobretudo para os jovens e crianças.
Não muito longe daí, encontra-se o velho porto de
Montreal. Fundado neste lugar em 1642 por Paul Chomedey, pela simples razão que as águas rapidíssimas

na área de Lachine o impediram de aí desmbarcar,
esta imensa zona de armazéns de mercadoria (lugar
de trabalho de muitos imigrantes, pois aí se carregavam e descarregavam barcos cargueiros, comboios e
camiões nos anos 60 e 70) viu sua vocação totalmente
modificada. Hoje é qualificado como uns dos mais interessantes lugares turisticos de Montreal. Espetáculos, belíssimos jardins, boutiques, restaurants e muitos
outros divertimentos para toda a familia.
Caminhando um pouco mais para o oeste, visite as
Rapides de Lachine. Nas margens do rio St-Laurenço

encontrará bonitos parques para pic-nic. Se é aventureiro, compre o seu bilhete e embarque no (cruzeiro)
mais espetacular da sua vida.
Descer as águas tumultuosas das Rapides de Lachine, exige bravura, um coração e um estomago em
perfeitas condições.

Cidade de Quebeque e arredores:
La citadelle, Les Plaines de Abraham, Chutes Montmorency, Santuário de Santa Ana, Parque do Monte

APRESSE-SE!

Já há muito
TEMPO
que pensava

Oferta termina no 27 de julho de 2013.

50 70
%a

%

NISSO...

de descontos

cy (83 Metros de altura), menos espetacularess que
Niagara Falls, mas vale a pena a visita. Suba os 487
degraus e poderá admirar as quedas de diferentes angulos.
Uma ponte suspensa ligando as duas margens, oferece um panorama deslumbrante.

Mais adiante faça uma paragem no museu da abelha
e como não podia deixar de ser, num lugar destes,
aprenda como funcionam estes diligentes insectos
visitando os enumeros colmeais (viagem guiada) em
seguida regale-se no interior do museu, degustando
diferentes tipos de mel e produtos derivados.

EXAME
À

V I S T A

NO PRÓPRIO LOCAL
POR OPTOMETRISTAS

1, BOUL. SAINT-JOSEPH O. :

DR SYLVAIN ROSS,
OPTOMETRISTA

sobre a metade das armções na loja
incluindo as grandes marcas!*

29 SUCURSAIS NA REGIÃO
DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal
Rosemont • Villeray

Santa Ana. A cidade de Quebeque é certamente uma
das mais belas cidades do Canadá. Museus, Fortes,
Campos de batalha, ruas estreitas e pitorescas que
nos dão a impressão de nos encontrar-mos numa
qualquer cidade europeia.
Parta em direcção do Monte Santa Ana (Route 138)
e a caminho visite as Quedas de água Montmonren-

514 270-8158
newlook.ca

*Esta oferta é válida por um tempo limitado sobre uma seleção de armações e é aplicada na compra de óculos completos incluindo as lentes oftálmicas com tratamento resistente aos riscos. Não pode ser adicionado a qualquer outro desconto ou promoção. Armação a título
indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.
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Próxima etapa: Santuário de Santa Ana
Consierado por muitos fiéis como “o lugar dos milagres”, este santuário dedicado à avó de Jesus,teve o
seu primeiro milagre durante a sua construção. Com
efeito, um dos arquitetos, Louis Guimont, sofria de
um caso severo de escoliosis e só podia andar com a
ajuda de muletas. Logo que a construção foi terminada, à surpresa de todos, ele começou a andar por si

o espetacular Canion, atravesse para a outra margem
numa das pontes de cordas suspensas e se for bravo

diana do Nouveau Brunswick.
No mês de julho encontrará nestas praias a água
mais quente de todas as praias ao norte do estado da
Virginia.
A viagem é um pouco mais longa,10 horas aproximadamente, mas vale a pena. Bouctouce, Shediac
(capital da lagosta) e o famoso parque da Baia de
Fundy, calizada as províncias canadianas de Nova
Brunswick e Nova Escócia, sendo que uma pequena

atravesse esse mesmo vale de mais de 60 metros de
altura suspenso numa corda, ou então desce e suba as
centenas de degraus para poder admirar ainda melhor
a beleza deste presente da natureza, velho, com mais
de 450 milhões de anos.
Para os nostálgicos de água salgada:
Old Orchard, Maine ou Shediac Nouveau Brunswick. A mais ou menos 6 horas de viagem, encontrará
nas costas do estado Americano do Maine, a praia

mesmo sem ajuda das muletas. Este santuário reservou uma secção para recolher as dezenas de muletas
o outros aperelhos usados por pessoas enfermas, que
uma vez curados devolveram estes equipamentos a
Santa Ana.
Termine o seu trajeto no parque do monte Santa
Ana.

Famoso pelas sua pistas de ski no inverno este parque no verão é ainda mais espetacular.
Le pont McNicoll à 60m de haut
Le pont Mc Nicoll du Canyon Sainte-Anne. Admire

preferida dos canadianos franceses, Old Orchard .
Água um pouco fria, mas uma óptima opção para
os que não tem a possibilidade de visitar as nossas
praias portuguesas. Como muda de País, não esqueca
de verificar os documentos que precisa levar consigo
para não encontrar indesejadas dificuldades com as
autoridades do tio Sam. Para todo o tipo de informação, pode contactar info@oldorchardbeachmaine.com,
ou pelo telefone ao 1-800-365-9386, têem atendimento em língua francesa.
A outra alternativa encontra-se na província cana-

parte da baía estende-se até ao estado americano de
Maine. A Baía de Fundy possui as maiores variações
de maré no mundo, que podem superar os dez metros.
Aqui poderá presensear as marés mais altas do mundo. Em poucas horas a água do mar sobe mais 14 metros de altura, verdadeiro e impressionante fenómeno
da natureza. Contacte o departamento do turismo do
Nouveau Brunswick, tel 1-800-561-0123 para todo o
tipo de informação.
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Maria de Barros Portugal presente numa
competição de dança em Montreal
em Montreal
Natércia Rodrigues
Fotos de Edgar dos Santos

M

aria de Barros nasceu em Dakar no Senegal mas é filha de pais Cabo-Verdianos. Fala
fluentemente o português, francês, espanhol, alemão, inglês e crioulo. Maria canta mornas, mas
também salsa entre outros géneros de música. Seu
coração e sua origem, contudo, vem do Cabo Verde, antiga colônia portuguesa
Mais velha de cinco filhos, Maria de Barros mudou-se com a família, quando adolescente, para Providence, Rhode Island, na região da Nova Inglaterra,
nos Estados Unidos, onde seus avós viviam. Tanto
naquela época como hoje em dia, a Nova Inglaterra tinha muitas comunidades provenientes do Cabo
Verde, e a cantora adolescente apresentava-se com
muitos grupos de compatriotas. Mais tarde, Maria
casou-se e mudou-se para Los Angeles, onde ela teve
a oportunidade de conhecer um pot-pourri de ritmos
que enriqueceu sua experiência musical.
Em Los Angeles, Maria de Barros desenvolveu o

Miguel Félix
a semana passada, um grupo de jovens do
Minho participou numa competição internacional de dança, conhecida por “Dance World
Cup”. Este ganhou a sua qualificação no concurso
“Leiria Dança Competição”, depois de ter ganho
a qualificação, na escola de dança de Barcelos e de

N

Viana de Castelo, tiveram que trabalhar para angariar fundos para participarem nesta competição.
Na sua campanha de angariação de fundos, a escola
Flash Li Dance conseguiu, graças ao apoio da Câmara Municipal de Viana de Castelo e do apoio do restaurante da Casa Minhota na alimentação do grupo
de 37 jovens concorrentes. A escola de dança, Flash

Deprimidos
Augusto Machado

C

amor pela música latina e logo começou a cantar em
espanhol, uma das seis línguas que fala. Ao mesmo
tempo, ela continuou a apresentar-se tanto na Costa
Leste como na Costa Oeste com velhos e novos músicos cabo-verdianos.
Junto com Cesária Évora — a Rainha das Mornas,
um ritmo mais próximo do blues — Maria de Barros — a Rainha das Coladeiras, ritmo africano mais
próximo da música latina — compõem um completo
quadro musical desse país de rica tradição musical,
que é Cabo Verde.
Maria de Barros esteve em Montreal e fomos vê-la
e ouvi-la na sexta-feira dia 12 de julho no Cabaret du
Mile-End. Espetáculo maravilhoso, sala cheia, uma
excelente banda formada por cinco elementos tocando vários instrumentos, excelente apresentador e eis
que Maria aparece em palco. Foram muitas cancões
em varias línguas e homenageou sua tia e madrinha
Cesária Évora com duas cancões. Mornas, coladeiras
e outras foram entoadas naquela noite. No final, as
palmas eram tantas que o mestre de cerimónia solicitou-a outra vez ao palco e ela entou mais duas bonitas
cancões.
Maria de Barros, parabéns pela maravilhosa
atuação neste festival Nuits d’Afrique.

e

Li Dance, é dirigida por Liliana Vilas Boas, que é
também a sua fundadora. Para esses jovens, que dançam hip hop e jazz, essa competição foi uma oportunidade para viajarem e praticarem assim os seus
conhecimentos básicos do inglês e do francês.
A competição Dance World Cup Canada é uma competição de nível internacional na América do Norte,
reconhecida pelo Conselho Internacional da Dança,
organismo da UNESCO. A produção do evento é
confiada aqui, ao 5 6 7 8 Showtime, uma empresa

de Vancouver, que celebrou o seu 20º aniversário da
fundação deste organismo. A particularidade desta
empresa é que o seu responsável é Desidorio Fortunato, um luso-canadiano.

Parabéns à escola de dança Flash Li Dance
pela sua participação neste evento e felicitações pelas 4 medalhas de bronze alcançadas.

Ansiosos

om a crise económica e política no País, são
muitos os cidadãos a procurarem ajuda profissional para aliviarem o estado depressivo e ansioso em que se encontram. São muitos aqueles
que não conseguem dormir a pensar no seu futuro
e no bem-estar dos seus familiares. Um inquérito
feito pela Deco (defesa do consumidor), revela que
250 mil portugueses têm que tomar medicamentos
ansiolíticos para conseguirem dormir e ultrapassar os muitos obstáculos da vida.
Este é o retrato do País: as pessoas andam preocupadas, nervosas sentem-se inseguras; e, o caso, não é
para menos - atendendo à situação que, atualmente,
se vive no país. Mas, sejamos justos, Portugal é um
país europeu e a Europa, segundo dados do mesmo
inquérito tem um consumo médio mais elevado do
Mundo de ansiolíticos e hipnóticos. No último ano,
só em Portugal, estes medicamentos fizeram parte da
vida de um quarto dos cidadãos nacionais. O consumo é mais frequente entre as mulheres, pessoas com
dificuldades económicas, grupos com baixo nível de
educação e desempregados. E, claro, quem segue um
estilo de vida menos saudável também toma mais. A
maioria recorre a estes medicamentos (ansiolíticos e
antidepressivos) para enfrentar os problemas do dia-a-dia como o desemprego e acontecimentos traumáticos.
Depois há também médicos a prescreverem demais.
Talvez por falta de tempo ou de preparação, os médicos de família e psiquiatras apostam sobretudo nos
tratamentos farmacológicos em vez de psicoterapia.
Hoje, os médicos, infelizmente, estão preparados
para medicar depressões nas situações mais simples,
mas não para tratar da saúde mental, porque, os problemas de saúde mental, se encarados seriamente,

implicam tempo... é preciso dar espaço para que a
pessoa diga o que está acontecer na sua vida para se
debater e encontrar soluções. Imagine que alguém
trabalha com um chefe que, sistematicamente, o humilha. O que fazer? Revolta-se e, se puder, despede-se ou, ao fim de algum tempo, desiste e cai numa
depressão - e se a situação se mantiver e o antidepressivo não lhe pode valer! A única forma é tentar
modificar o seu modo de reagir e de ouvir o chefe:
a desvalorização constante significa que não lhe dá
os sinais de submissão que ele pretende ou que vê,
em si, uma ameaça. Por isso, neste mundo onde a
espécie humana é complicada, temos de saber como
funcionam as hierarquias de dominação e aprender
a melhor forma de nos posicionarmos - não é fácil,
mas é possível.
Alguém escreveu, não me lembra quem, sobre a
“HIGIENE DE VIDA”, para afastar as nuvens negras: “siga uma alimentação variada e equilibrada,
rica em fruta e legumes e pobre em gordura e açúcar.
Beba pelo menos litro e meio de água por dia e pratique exercícios. Foque a sua mente no presente. Procure concentrar-se em cada atividade. Mantenha um
horário regular de sono, Procure dormir o suficiente
para se manter fresco durante o dia. Não faça exercício físico nas quatro horas anteriores a ir para a cama
e evite bebidas alcoólicas até seis horas antes. Se não
conseguir adormecer, levante-se e tente relaxar. Leia
ou ouça música calma até que o sono chegue. Olhar
para o relógio ou pensar que tem de dormir pioram
a insónia. O ioga, a meditação, os exercícios de relaxamento, o convívio com amigos e os passeios ao ar
livre também podem ajudar a descontrair, aliviar o
stress e obter melhores noites de sono. E, cuidado na
toma de medicamentos: não tomar medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos sem indicação médica.
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Groupe
on Centre-ouest
Groupe Sutt
Sutton
Centre-ouest
Agence
Agence immobilière
immobilière

Amélia Tavares

Courti
er immobilier
Courtier
immobilier agréé
agréé

Telefone:
514.483.5800
Telemóvel:
514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca
amelia_tavares@videotron.ca

Conversamos
Conversamos imobiliário
imobiliário porque
porque

« Saber é poder »

-- Sir
Sir Francis
Francis Bacon
Bacon

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

5-Quando várias ofertas são apresentadas a um vendedor, ele deve:
a) Responder a todas as ofertas
b) Deve inicialmente responder à
primeira oferta recebida
c) Pode responder à oferta de sua
escolha
d) Idealmente, responder a todas
as ofertas

7-O saldo do preço de venda é:
a) Um preço de venda menor
do que o preço pedido
b) Uma forma particular de
empréstimo consentido ao
comprador pelo vendedor
c) O ganho de capital na
propriedade

8-Durante a venda de uma pro6-Quanto tempo tem um compra- priedade, um vendedor deve dedor para inspeccionar o edifício?
clarar danos causados pela água
a) O período para inspeccionar
a) Não, se os reparos foram
foi negociado entre o vendedor
feitos;
e o comprador
b)
Sim, sempre
ROSEMONT
b) O período não deve exceder
c) Sim, somente se o comprador
cinco dias
solicita a informação.
Edifício
bem olocalizado,
com oito apartamentos
c) O comprador pode
controlar
(7
x
4½
e
1
x
3½)
em
perfeita
condição. Aquecitempo para inspeccionar o edifício
Respostas: 5. C e D; 6. A; 7.B; 8. B

mento eléctrico. Inquilinos de longa data.
3670,
avenida Laurier
Este
Pensamento
da semana

Preço: 899 000.00 $

«Quem não sabe nada tem de acreditar em tudo» - Jan Neruda
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Câmbio do dólar canadiano

16 de julho de 2013

1 Euro = CAD 1.372180
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

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

IMPORTADORES

514.849.1153

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

LISBOA

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CAIXA PORTUGUESA

355 Rachel Est

FUNERAIS

514.844.3054

BANCOS

2615 Place Chassé
514.845.0164
Web: www.ferma.ca

MERCEARIAS
Mercearia
Portuguesa

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

4244 St. Laurent

4701 St-Urbain
514.842.3373

514.842.8077

CANALIZADOR

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

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

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho 514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile
514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Auberge Transition
514.481.0495
Casamentos civis
514.393.2113
Cidadania Canadiana
1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Multi-Ecoute
514.737.3604
Normas do trabalho
514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
1.800.277.9915
Protecção ao consumidor
1.800.387.1194
Protecção da juventude 514.896.3100
Regie ass. automobile
514.873.7620
Revenu CanadÁ
1.800.959.7383
Revenu QuEbeQUE
514.864.6299

RESTAURANTES

IMPÉRIO
1292 Jarry

514.721.5665

3224 Bl. Rosemont

514.507.7686

DENTISTAS

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

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

Filarmónicas

Quinta-feira 18 de julho

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

- Concurso da caixa portuguesa
leva jovens até aos açores
- Estiveram em laval os
descendentes de pedro da silva

Sábado 20 de julho

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

- Impact de Montreal celebrou
o dia do multiculturalismo
- Divino espírito santo
na casa dos açores
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EMPREGOS
Precisa-se de Conductores
para carros funerários
e cangalheiros.
514-640-4270
Precisa-se de padeiro com experiência a tempo inteiro.
514-814-0362
Precisa-se de pessoas
trabalhadoras no domínio do “Pavé-uni” para
“pose, muret, tour de piscine” e etc.
Johanne 450-628-5472
Precisa-se de instalador para
intalação de alumínio.
514-362-1300

Precisa-se de
cozinheiro/a para
o restaurante
Cantinho com
experiência
em cozinha
portuguesa.
438-879-9926
Governanta / “Nanny”
Posição a tempo inteiro (40 horas por semana), pode viver lá
ou não e salário mínimo.
Deveres implica: Fazer comida, limpeza, tarefas organizadas, ajuda-geral em relação à
casa e a tomar conta de crianças (5 e 8 anos de idade).
Endereço: No centro da cidade
Montreal, podemos patrocinar,
se necessário.
Contato: 514-947-2909

EMPREGOS
“Concierge” para edifício localizado perto do centro da cidade.
Tem que ser responsável e de
confiança. O trabalho inclui:
manutenção das instalações,
mantê-lo em boas condições,
ligeira manutenção e atender
urgências após o seu horário e
receber as rendas. Deverá também amostrar os apartamentos
disponivéis. Obrigatório viver
no edifício e de preferência ter
experiência.
Enviar CV por e-mail:
alex@cifproperties.com
CIF: 514 288 7752 EXT. 222
Precisa de empregada para
contabilidade sem horário fixo
e 2 a 3 dias (ou meios-dias)por
semana.
Contatar 514-843-6036

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

MEMORANDUM
2º ano de saudade

António Vallacorba
e Clotilde da Costa Amaral

Ter saudade é estar presente e sentir a dor na vossa ausência.
Completam dois ano do falecimento do casal amigo António
Vallacorba e sua esposa Clotilde da Costa Amaral.
A todos que tiveram o prazer de conhecê-los, conversar e compartilhar experiências, ficou a imensa SAUDADE. Passaram-se
já quatro estações carregadas de frio, chuva, neve e sol mas a
vossa amizade não nos deixou.

Vende-se equipamento para
fazer vinho (completo).
514-648-9010

vidente

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

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

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

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

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

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

†

Daniel da Silva Chaves

†

Amilcar José Silva Varela

†

António da Ponte

Faleceu em Montreal no dia 13 de julho de
2013 o Sr. Daniel da Silva Chaves, com 65
anos de idade, natural de Santo Espírito,
Santa Maria.
Deixa na dor sua esposa Sra. Maria Coelho, seu filho Danny (Sandra Mateus), seu
neto Brian Manuel, seus irmãos, cunhados/as, 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
A missa de corpo presente foi realizado ontem terça-feira 16 de
julho às 10h00 na igreja Santa Cruz. Foi sepultado em cripta no
Mausoléu St-Martin em Laval. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que se vai realizar sexta-feira dia 19
de julho às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que,
de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor.
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

Faleceu em Montreal no dia 15 de julho de
2013 o Sr. Amilcar José Silva Varela, com 70
anos de idade, natural de Algarve, Portugal.
Deixa na dor sua esposa Sra. Shireen Ford,
seus filhos Natália e Aníbal, sua irmã Maria
Alice, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Bruno Costa
O funeral vai se realizar sábado 20 de julho
às 10h00 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento
de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem
Hajam.

Faleceu em Montreal no dia 15 de julho de
2013 o Sr. António da Ponte, com 67 anos de
idade, natural de Conceição, Ribeira Grande,
São Miguel, Açores. Deixa na dor sua esposa Sra. Teresa Dias, sua filha Ana Maria, seu
neto Nicholas, seu irmão Duarte, sua irmã
Maria de Lurdes, cunhados/as, sobrinhos/as;
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório será hoje, quarta-feira, das 14h às 17h e das 19h às
22h. O funeral será quinta-feira às 10h na Igreja Santa Cruz.
Vai ser sepultado em cripta no Cemitério Notre-Dame des Neiges. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia
que se vai realizar domingo dia 21 de julho às 10h na Igreja
Santa Cruz.
Um grande agradecimento a sua cunhada Adriana e seus familiares por terem acompanhado a família nestes dias difíceis.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de
dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

MEMORANDUM
4º ano de saudade

António R. da Silva
f. 21 de Julho de 2009

Quatro anos já se passaram desde que nos deixaste. A tua
partida deixou um enorme vazio nas nossas vidas. Mesmo se
dizem que o tempo cura tudo, a nossa dor é imensa e estará
sempre presente. Continua a vigiar sobre nós, como o fizeste
ao longo da tua vida. Da tua cônjuge Madeleine, teus filhos,
netos e neta, família e amigos.
Quatre ans s’est déjà écoulé depuis que tu nous as quitté. Ton
départ a laissé un immense vide dans nos vies. Même si on dit
que le temps arrange les choses, notre peine est toujours aussi
grande et sans cesse présente. Continue de veiller sur nous,
comme tu l’as toujours fait. Ta conjointe Madeleine, tes enfants,
tes petits-enfants et ta petite-fille, famille et amis.
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lazer
Lenda da nossa terra

Lendas das invasões Francesas
Havia uma senhora chamada Carreira que tomava conta das
crianças e dos velhos num lagar; comiam papas de milho, moíam
o milho com as galgas no lagar de azeite e as galgas eram tocadas
pelas crianças. Um dia a senhora ouviu bater à porta do lugar e
foi abrir. Eram franceses! Ao vê-los a mulher escondeu o tacho da
comida debaixo das saias. Eles entraram., olharam e levaram a
luz que eles tinham para alumiar. Enquanto a mulher, depois dos
franceses saírem, mandava dois garotos atrás deles para verem
onde iam esconder o candeeiro dizia para os outros: “Comam filhos, comam, que não se mete para os olhos”. Os franceses foram
esconder o candeeiro na antiga travessa que dava para a gafaria.
Os garotos, depois dos soldados abandonarem o local, recuperaram a luz e levaram-na de volta para o lagar. Rezam os populares
que os franceses, de modo a apanharem as pessoas punham-se
na rua e diziam em voz alta: “Oh Maria, venha daí que os franceses já abalaram!”. As pessoas ao pensarem que eles já tinham ido
embora saíam dos sítios onde estavam escondidas. Conta-se que
os franceses passaram dois dias direitos aos cabeços do Valongo,
que nessa altura não tinha mais que três habitantes. Estes para se
protegerem escondiam-se nos algares e tapavam as entradas (bocas) com alecrim. Alimentavam-se com nozelas comendo as suas
pevides. Certo dia um português levou um francês até um algar
muito fundo dizendo-lhe que lhe ai mostrar algo muito bonito. O
francês pôs-se a olhar lá para dentro e foi empurrado para o fundo,
morrendo. As pessoas escondiam os seus pertences mais valiosos (ex. ouro) dentro de potes de barro e estes dentro de buracos
que faziam, ou atrás das paredes de casa para que os franceses
os não encontrassem.
Diz-se ter havido, no Zambujal, uma casa que era a casa do “Já
vou” e que tinha uma janela a que chamavam a janela “Dome”.
Dessa janela, segundo se diz, mataram um homem que estava na
Ribeira. Do Zambujal à Ribeira há uma grande distância.

“A Gaiola Dourada”, chega aos

cinemas montrealenses em agosto

A

comédia franco-portuguesa ”A Gaiola Dourada”, realizada pelo luso-francês Ruben Alves,
tem estreia prevista nos cinemas em Montreal a 2
de agosto de 2013.

sido muito apreciado pelos franceses, mas em especial pela comunidade portuguesa que lá reside.
Maria e José Ribeiro vivem há 30 anos num pequeno
rés-do-chão de um belo edifício em Paris. A opinião
no bairro sobre este casal de imigrantes portugueses
é unanime: Maria é uma excelente porteira e José um
ótimo capataz. O casal é tão apreciado e está tão bem
integrado que se tornaram indispensáveis à vida quotidiana de todos em seu redor. Quando vêm reunidas

SUDOKU

7

1
6 2

4
3

7
2
3 5
1
5

8
9
6 2
5
8

2
5
9 7
3

4

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Substância azotada e cristalizada que é um
dos princípios imediatos da urina. Abraço. 2. Exigir em nome da
lei. O espaço aéreo. 3. Estrondear. Grito prolongado e lamentoso do cão. 4. Relativo a ele. Vestiras. 5. A tua pessoa. Oração,
súplica. Escudeiro. 6. Aniversário natalício. Apre (interj.). 7. Célula que resulta da fecundação dos gâmetas. Montão, acervo.
Contr. da prep. em com o art. def. o. 8. Referente a linha. Reflexão mais ou menos clara de um som. 9. Má sorte, desdita. Com
antecedência. 10. Movia-se de um sítio para outro. Guarnecido
com galões. 11. Altar cristão. Planta gramínea.
Verticais: 1. Bago do cacho da videira. Árvore leguminosa
cesalpinácea. 2. Graceja. Atenuar. 3. Pessoa. Estrofe de nove
versos. 4. Que há-de ir ou desaparecer. Época notável. 5. Camareira. Catafalco. Nome da letra G. 6. Objecto ou figura formada por duas hastes que se cruzam em ângulo recto. Mamífero
cetáceo muito voraz. 7. Crédito Agrícola (abrev.). Brotar. Pessoa
ou coisa de género feminino de que se fala. 8. Caminho orlado
de casas dentro de uma povoação. Que rói. 9. Enfurecer. Fazer
passar por um filtro. 10. Relativo a Havai ou a Hauaí. Contr. da
prep. de com o art. def. o. 11. Furioso. Boca de um rio.
solução da semana passada
Horizontais: 1. Farpa, Rezar. 2. Ateu, Mana. 3. Driblar, Bis. 4. Ao, Libélula. 5. VI,
Um. 6. Hecatombe. 7. Na, Ia. 8. Uberdade, Ir. 9. Dar, Adoidar. 10. Asar, Rita. 11. Serão,
Jazer. Verticais: 1. Fadar, Judas. 2. Atro, Base. 3. Rei, Venerar. 4. Publicar, Rã. 5.
Li, DA. 6. Habituado. 7. Ré, Do. 8. Em, Lumieira. 9. Zabumba, Diz. 10. Anil, Iate. 11.
Rasar, Errar.

Estreou em abril deste ano em França e em poucas
semanas foi um sucesso tanto de bilheteira, com mais
dum milhão espectadores, como de crítica. O filme,
que explora os clichés da emigração portuguesa em
França e conta a vida de uma porteira parisiense (Rita
Blanco) e de um pedreiro (Joaquim de Almeida), tem

as condições para concretizarem o seu sonho de regressar a Portugal, ninguém quer deixar os Ribeiro
partir. Será a sua família, os seus vizinhos e os seus
patrões capazes de os convencer a ficar? E será que
depois de todos os esforços, Maria e José vão realmente abandonar a sua preciosa gaiola dourada?
O elenco é composto por portugueses e franceses:
Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland Giraud,
Chantal Lauby, Maria Vieira, Jean-Pierre Martins,
Barbara Cabrita, Lannick Gautry. Em França o filme
é já um sucesso, tendo sido apelidado de “a comédia
do ano” e segundo a crítica francesa este filme é “humano, sensível, irónico e sem pretensão”. Falta saber
se cá o público português vai apreciar também esta
comédia franco-portuguesa.
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Cinema

em Portugal
em queda acentuada

O

cinema em Portugal registou quebras acentuadas no primeiro semestre deste ano, comparando com 2012, commenos 607.741 espetadores
nas salas. Além disso, as estatísticas do Instituto do
Cinema e Audiovisual revelam que, em 2013, foram
produzidos e terminados apenas seis filmes portugueses com apoio financeiro do ICA. Em 2012 tinham
sido produzidos 22.
Quanto à exibição comercial, de janeiro a junho
houve 5,5 milhões de espetadores nas salas de cinema, menos 607.741 do que no mesmo período de
2012. Apesar de junho ter sido o único mês que registou melhores resultados, a verdade é que no total do
semestre os exibidores perderam 3,9M€ (descendo
de 32,8M€ para 28,8M€).

“Portuguese Kids”
S

em

Montreal

ábado 19 de outubro de 2013 a Filarmónica
Portuguesa de Montreal vai organizar uma
festa para a nossa juventude, um dos melhores
grupos musicais vindo diretamente do Sul leste de
Massachusetts vem dar-nos um “toque” da nossa
cultura, “ The Portuguese Kids”. A festa será animada pelo DJ Beatz na igreja Santa Cruz. Para
mais informações Filipe Barbosa: filbarbosa@
yahoo.ca
São cinco, têm trinta e poucos anos e os apelidos são

ao PÚBLICO – a traço grosso – a comunidade portuguesa radicada nos EUA. Daqui até à comédia foi
um passo. Pegar nas raízes portuguesas e fazer humor
a partir delas não foi, porém, algo que estes cinco
jovens tivessem planeado. Simplesmente aconteceu
naturalmente. Antes de serem um colectivo de humoristas, Derrick DeMelo, Jay Casimiro, Al Sardinha,
Brian Martins e Daniel Martins são amigos e filhos
de portugueses. Nasceram e cresceram em Fall River,
Massachusetts, e foi a partir daqui que se lançaram

portugueses. Fazem humor do outro lado do Atlântico mas piscam o olho ao Rectângulo. Dão pelo nome
de The Portuguese Kids e é possível que os conheça
do vídeo musical “I’m Portuguese and I know it”.
Uma paródia no êxito musical dos LMFAO.
Trabalham muito, são forretas, gostam de chouriço
e linguiça, obrigam os filhos a comer os petiscos importados e gritam com eles se acham que estão a ser
preguiçosos. Derrick DeMelo descreve desta forma

à conquista dos States e do Canadá, atirando às comunidades luso-americanas algumas pérolas de auto-análise.
“As pessoas da nossa geração adoram rir-se da própria cultura, mas também gostam muito de recordar
as coisas do passado e quando nós estamos em palco
fazemos isso mesmo”, explica Derrick.
Por exemplo, no vídeo intitulado “Sh*t Portuguese
People Say”, disponível aqui, os Portuguese Kids pegam em muitos dos estereótipos da portugalidade e
servem-nos em curtas sequências com direito a sotaque macarrónico. Exemplos: “Where’s the piri-piri?”
ou “Hey, queres uma beer?”. Tudo isto dito com a típica inflexão de voz açoriana, arquipélago português
de onde são oriundas a maioria das famílias destes
comediantes.
“Quando vimos a reacção à comédia portuguesa,
começámos a perceber que as pessoas queriam mais
disso. Toda a gente na América adora humor cultural
e percebemos que a cultura portuguesa sentia falta
disso. Decidimos colmatar essa falha”, explica Derrick DeMelo.

“Comboio Noturno para Lisboa”, de Bille August,
com coprodução minoritária de Portugal, é considerado pelo ICA como o filme português mais visto do
semestre, seguido de “O Bairro”, de Jorge Cardoso,
Lourenço Mello, José Manuel Fernandes e Ricardo
Inácio, e de “Quarta Divisão”, de Joaquim Leitão. O
mais visto foi “Velocidade Furiosa 6” com 415.521
espetadores.
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O Combate
A

da

J. J. Marques da Silva

pergunta permanente no íntimo
dos mestres religiosos, sempre
foi: -Quem é Jesus, afinal? –E daí a
questão das duas naturezas de Cristo, divina ou humana, monofisita, ou
difisita, monotelita ou diotelita? Teria Ele duas vontades?!...
O concílio de Constantinopla tinha definido a encarnação do Verbo. Definira-se também que, Pai, Filho, e Espírito
Santo, três pessoas distintas, tinham
unidade numa só essência, natureza ou
substância, e consequentemente eram
um só Deus. Mas Cristo fizera-se homem, e então., como conceber a unidade das duas naturezas, em uma só personalidade?! Tinha nascido, vivido, e
morrido; como aceitar que fosse Deus,
e também Filho de Deus, e ao mesmo
tempo filho de Maria, ou “Filho do homem”, como Ele, de si mesmo afirmara? (Mat.8:20; Lucas 12:10).
De facto ainda hoje há quem tenha
dúvidas. Vale a pena uma mirada na
Escritura.
Sabemos que os “sábios” religiosos
estabeleceram concílios e mais concílios, para discussão de pareceres e
formação de critérios pessoais, que
harmonizassem com os seus desejos de
difundirem a doutrina que impunham
ao povo, repartida e não compartida…
Porém, sem percorrer a Sagrada Escritura, igualmente nos dias de hoje haverá quem mantenha
o peso das dúvidas e continue à deriva, ou aceite o critério duma religião qualquer. Continuará a perguntar:
--“Qual das naturezas predominava
em Jesus Cristo? Seria a divina que se
abatia, ou a humana que se elevava?
E se Cristo era somente divino, como
compreender que tenha morrido? Mas,
se humano, como então se opera a Redenção de todo aquele que crê? Um
homem, só pode redimir outro homem
substituindo-o na morte.
Porém toda esta questão já vinha de
longe, pois os “docetes”, aparecidos
em 70 da era cristã tinham negado a
humanidade de Jesus, os “ebionitas”,
em 107, descreram da realidade da natureza divina, os “arianistas”, em 325,

Religião

rejeitam a integridade e a perfeição da
mesma natureza, e em 381, os “apolinarianistas” negarão, por sua vez, a
integridade da natureza humana. Nesta
desordem de ideias, qual teria sido a
parte que resistiu ao Tentador? E qual
a que deu a vida dele “para que todo
aquele que n’Ele (Jesus) crê não pereça
mas tenha a vida eterna?” Tais “sábios”
religiosos, teóricos e ousados, pensavam em suas plataformas, não em um
sinal ou revelação do Espirito Santo em
suas orações de inquérito. Nestório tinha sido monge, e passara a sacerdotes
de Antioquia, e foi patriarca de Constantinopla. Procurou guindar Cirilo,
que tinha por seu lado um regimento
de monges, e gozava das simpatias do
papa romano, Celestino. Com Cirilo,
outros, e até apolinarianos já dispersos,
defendiam a tese da “natureza única”
de Jesus. Nestório foi exilado para Péra
e depois para a Líbia, onde veio a morrer (453); Cirilo triunfa em paz na sua
velha toca de Alexandria, derrotado na
sua doutrina, mas submeteu-se à de
Antioquia que professava que Nossos
Senhor Jesus Cristo é Filho Unigénito
de Deus, Deus perfeito e homem perfeito, consubstancial ao Pai segundo
a divindade, e aos homens segundo a
humanidade, mas um só Cristo, um só
Filho e um só Senhor, virtude duma
união perfeita das duas naturezas. Um
combate religioso que assentava a verdade das ideias, mas a seguir as desfazia…
No meio de toda esta embrulhada havia ainda outra confusão entre os intelectuais da religião: a “tricotomia” de
Apolinário. A maior parte cria numa
“dicotomia”, ou seja a natureza bipartida do homem: corpo e alma, e ainda
hoje há quem rejeite a teoria tripartida do homem, 1) a natureza animal
(corpo), 2) a intelectual e emocional
(alma), 3) e a natureza espiritual (espírito) onde se aviva a capacidade de resolver “o bem e o mal”. Só que Apolinário sustentava que Cristo tivera uma
alma e um corpo humanos, mas dizia
que o espírito tinha sido fornecido pelo
Logos (o Verbo de Deus). Em suma: o
espírito é superior à carne, mas Cristo,
que em tudo foi tentado e não pecou
(Heb 4:15), tendo um espírito divino
não teria qualquer mérito de vitória…
O que diz a Escritura sagrada? Jesus
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tinha sido bem claro sobre a sua missão:
-“Eu sou o que testifico de mim mesmo” (João 8:18). “Bem sei que sois
descendência de Abraão; contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós” (idem 37). “Procurais matar-me, a mim, homem que
tem dito a verdade” (Idem,40). “Em
verdade, em verdade vos digo que, se
alguém guardar a minha palavra, nunca
provará a morte” (Idem,51).
Imagina o leitor o que lhe responderam? –“Agora conhecemos que tens
demónio” (versículo 52). -- Leia o leitor todo o capítulo 8, indicado, e glorificará Jesus, que também afirmou:
--“Eu sou a luz do mundo; quem me
segue não andará em trevas, mas terá a
luz da vida” (Idem, 12). O homem que
se envolva nos seus pensamentos, e os
coloque acima de Deus, nunca terá a
luz da vida!
Jesus também não deixou dúvidas
acerca do mistério da Sua Vontade. Ele
próprio também afirmou: --Eu desci do
céu, não para fazer a minha vontade,
mas a vontade d’Aquele que me enviou” (João 6:38).Todas as questões
se teriam evitado, se os contendores
olhassem mais para a Escritura sagrada, e estabelecessem com Jesus uma
comunhão afetiva. Ela sim, perdurará
mesmo que passe o céu e a terra. Nem
os teólogos, nem a velhice dos séculos
ou a experiência dos sábios, terão alguma vez autoridade para a desmentir
Definido como estava, que

Cristo era consubstancial ao Pai não
obstante possuir também a natureza
humana, conhecendo os teólogos a revelação do Espírito Santo, no tempo
passado, ou hoje, verificariam que o
Senhor tinha também duas vontades.
E nisso é único e maravilhoso, porque
nunca usou a divina pela qual aquietava o mar encapelado, curava os doentes e ressuscitava os mortos, era fácil,
no passado e agora, impor-se aos homens que o desprezassem, abatê-los
com um simples bofetão. E não o fez!
Também na hora extrema do desprezível arrojo humano, para que a vontade
divina não ficasse em dúvida, quando
O foram prender, sua ação sacrossanta
foi curar a orelha de Malco que Pedro
cortara (Lucas 22:51).
Malco era servo do sumo-sacerdote,
destacado como outros para prenderem Jesus, que apenas disse: --“Pensas tu que eu não poderia agora pedir
a meu Pai, e que Ele não me daria mais
de doze legiões de anjos? Como, pois,
se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça?”
(Mateus 26:53-54).
Também não há identidade entre
Cristo, personagem histórica, e as
conjeturas dos inventores de religião.
O leitor tem a liberdade de estudar
o pró e o contra, e a solução terá o
resultado da sua vontade. Hoje sabemos que a maior vontade de Jesus é
a nossa salvação!
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Ghilas: por que demorou tanto?
Lembro-me de ter visto jogar Lima, em 2009, pelo
Belenenses e ter pensado: «Bom jogador». Na época
seguinte o avançado brasileiro de Monte Alegre estava no Sporting de Braga.
Alguém tinha visto o mesmo, tudo certo, o Sporting
de Braga era um passo em frente, até porque o Belenenses entrava em dificuldades. Mas, lembro-me também, não
compreendi porque nenhum dos grandes o tinha contratado.
Afinal, o valor do passe era baixo e o potencial estava à vista.
Mistérios.
Dois anos depois, Lima chegou ao Benfica. Com os resultados que se conhecem. Infelizmente para ele, aconteceu aos 29
anos. Recordo este exemplo a propósito de Ghilas. Eu sei que
são dois jogadores bem diferentes. No estilo, nas qualidades,
até na idade. Mas durante algumas semanas questionei-me:
por que ninguém o compra?
O potencial de Ghilas é evidente. Tem a seu a favor a idade
(apenas 23 anos) e o facto de estar no norte de Portugal há três
anos, portanto perfeitamente adaptado. Pode ainda acontecer
que a Argélia se apure para o Mundial 2014, o que potenciaria
o recente internacional A por aquele país africano.
Por tudo isto, a chegada de Ghilas ao FC Porto é um movimento óbvio que só surpreende por ter demorado tanto.
Sei que nem sempre o que parece acaba por ser. O futebol
está cheio de esquinas. Mas ficaria muito admirado se Ghilas não fizesse pelo menos 30 jogos pelo campeão nacional e não marcasse 15 golos. Como mínimo.
E o leitor, o que acha?

Cardozo e a entrevista de Jesus
Quando foi anunciada a entrevista de Jorge
Jesus a José Eduardo Moniz não achei que a
ideia fosse brilhante.
Procuro dar sempre uma oportunidade às coisas novas, mas sinceramente não percebi a vantagem. O facto de ter sido Moniz gerou expectativa, mas uma entrevista do treinador do Benfica tê-la-ia
sempre.
Não sei se a ideia de fechar Jesus na Benfica TV era defendê-lo. Se era, permitir que fosse Moniz a fazer as perguntas teve o efeito contrário. O treinador ficou mais à vontade, pelo que as respostas foram ainda mais distantes do
que eventualmente os dirigentes desejariam. E o treinador
seguramente precisava.
Solto, Jesus disse o que realmente pensava sobre diversos temas. Como naquela ocasião, há uns anos, em que
«despediu» Quim em direto.
Se Vítor Pereira foi muito criticado pelas dificuldades em
comunicar, Jorge Jesus é simplesmente mau.
O treinador do Benfica não é mau apenas pela maneira
como verbaliza o que pensa, mas também porque tem tendência para não usar todos os factos antes de emitir uma
opinião. Para dizer o mínimo, faz uma interpretação particular da realidade.
Só isso explica o que afirmou sobre a hegemonia (quase, quase) do Benfica. Sobre os jogadores que faz crescer.
Também foi desastrado ao falar num enigmático convite do
Brasil. Inconveniente ao prever o futuro de Matic. Irrealista
ao confessar o desejo de ter Fábio Coentrão (que pensará
sobre isto quem ocupar o lugar de lateral esquerdo?).
Resumindo, achei a entrevista um desastre, que nada de
útil acrescentou ao treinador do Benfica. Portanto, boa para
o jornalista Moniz, má para o administrador Moniz.
A parte mais dolorosa da entrevista foi sobre Cardozo. O
que Jesus disse sobre a situação do paraguaio antes de o
treinador chegar à Luz não tem qualquer base factual. Logo,
a conclusão não podia ser a que tirou, não podia ser aquela
coisa de eu fiz dele jogador, sem mim ninguém lhe ligava.
Parece evidente que a vida de Cardozo na Luz chegou
ao fim. O Fenerbahçe já deve ter percebido que acabará
por ter o jogador que quer. O Benfica já deve ter entendido que se esticar a corda receberá mais uns euros da
Turquia. Tudo isto não é bom nem mau, é negócio. Com
as suas palavras, Jesus ajudou Cardozo a perceber, se
preciso era, que já não é bem-vindo. Do meu ponto de
vista, não é assim que um treinador deve tratar um jogador. Mesmo um que o tenha empurrado em pleno relvado, algo em que, curiosamente, Jesus só parece ter
reparado mês e meio depois.

Benfica 3-3 Bordéus
A

o segundo jogo, o primeiro empate do Benfica
na preparação para 2013/14,
um dia depois de ter goleado
o Étoile Carouge. A equipa
encarnada
apresentou-se
com duas caras, correspondentes às metades de tempo,
mas, ironicamente e para os
supersticiosos deixou-se empatar nos descontos, precisamente. Aspeto relativo, é a
pré-época.
Mal a partida tinha começado e já Lima estava cara a cara
com o golo. O Benfica beneficiou de um penalty e o brasileiro não deu hipótese a Carrasso.
Vantagem no marcador sem
que as duas equipas fizessem o
que quer que fosse.
Com Sulejmani e Salvio em
campo, dois futebolistas em
destaque na véspera, Jorge
Jesus optou pelo argentino de
início à direita e o sérvio no
meio. Cedo trocou-os, porém,
e isso terá afetado o rendimento não só de ambos como
também da equipa. Sulejmani
acusou o esforço e o Benfica
ficou desequilibrado na direita.
Salvio no meio não é o mesmo
jogador que na ala. Já o Bordéus apresentou bom jogo nos
flancos. Saivet foi uma dor de
cabeça a partida inteira. Aliás,
saiu dela como o melhor jogador. E dos primeiros 45
minutos saíram os franceses
por cima. Mais rápidos, mais
pressionantes, a aproveitar as
descompensações que o meio-campo encarnado dava e os
espaços nas costas de Cortez
e Sílvio: um dos principais
apontamentos a rever é, precisamente, o posicionamento

dos laterais, recém-chegados
ao clube. Com 1-0 desfavorável, o Bordéus meteu mais velocidade e deu a volta ao jogo.
Saivet cruzou para o golo de
Servic e quando, aos 44 minutos, o próprio Saivet fez o 1-2
já o Bordéus reclamava a van-

vinha da Argentina para quem
não conhece o ex-Arsenal de
Sarandí. Ora, com Gaitán a
conseguir desbloquear melhor
as saídas para o ataque com o
apoio de André Gomes, o Benfica que na véspera teve estrelas sérvias apoiou-se no seu

tagem. Ao intervalo, 2-1 para
os franceses então. As substituições do descanso beneficiaram os encarnados. Primeiro
porque Gaitán está muito mais
habituado à equipa do que Markovic, depois porque André
Gomes jogou num nível que há
muito não mostrava e depois
porque Salvio voltou ao lugar
dele. Com isto tudo, também
Matic surgiu bem mais solto
e rápido sobre a bola. O Benfica ganhava metros e rondava
a baliza agora de Jug. Outro
suplente fez o empate. Num
canto, Lisandro López bateu
para o fundo das redes gaulesas e confirmou que é um perigo cada vez que sobe à área
contrária, uma indicação que

recente passado argentino para
fazer o 3-3. Salvio confirmou
este bom início de pré-temporada com o terceiro golo em
dois dias. O passado recente
do Benfica traz amargura nos
descontos e foi aí também que
a equipa cedeu o empate, numa
bola parada para o segundo
poste e onde a responsabilidade de Saivet aparecer sozinho
parece ser de André Almeida.
Em suma, os encarnados foram mais equilibrados na segunda parte, mais espelho do
que era a equipa de 2013/14
e, possivelmente, mais próxima do que será no futuro. No
primeiro tempo, perante um
Bordéus titular, ainda pareceu
algo cru.

Finalmente Cavani

e os
grandes a mexerem-se:
todo o mercado

E

stá perto da conclusão
a transferência do mais
badalado nome deste defeso.
Edinson Cavani chegou a Pa-

ris esta manhã para ultimar
a transferência do Nápoles
para o Paris Saint-Germain.
O avançado uruguaio tinha à

sua espera Leonardo, diretor
do clube francês, e vai agora
cumprir exames médicos. A
apresentação deverá ser nesta
terça-feira.
Em Itália está entretanto
Maicon, o lateral-direito que
brilhou no Inter, passou incógnito pelo Manchester City e se
prepara agora para assinar pela
Roma.
Os grandes da Europa voltam
a mexer-se no mercado nesta
segunda-feira. Por cá, as atenções viram-se para o Sporting,
entre saídas e entradas. E na
expectativa pela conclusão de
vários negócios pendentes nas
últimas semanas, como o do
benfiquista Oscar Cardozo.
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Manchester United já garantiu Garay

“marca”

fala em
venda por 20 milhões
O
jornal espanhol “Marca” revela que o Man-

chester United já garantiu a
contratação de Ezequiel Ga-

ray ao Benfica, pagando 20
milhões de euros.
Como o Real Madrid, anterior clube do defesa-central argentino, ficou com 50 por cento do passe na altura da venda,
os encarnados encaixarão 10
milhões de euros.
A 21 de setrembro de 2011,
em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários, o Benfica revelou
que pagou 5,5 milhões de euros por Garay, esclarecendo a
confusão que se instalou após
declarações do pesidente do
Real Madrid, Florentino Pérez.

EUA

levam susto,
mas vencem Cuba
O
s Estados Unidos precisaram levar um gol para
acordar, mas golearam Cuba
por 4 a 1 neste sábado, pela
segunda rodada do grupo C
da Copa Ouro. O destaque
do duelo foi o atacante Chris
Wondolowski, artilheiro isolado do torneio da Concacaf,
que saiu do banco e marcou
mais duas vezes, chegando a
sete em apenas dois jogos na
competição.
De maneira surpreendente, os
cubanos saíram na frente aos
36 minutos do primeiro tempo, quando Alfonso aproveitou boa jogada de Martínez e
venceu o goleiro Rimando. Os
comandados de Jürgen Klinsmann reagiram somente nos
acréscimos, quando o veterano
Landon Donovan igualou.Na
segunda etapa, porém, os americanos deslancharam e detonaram o adversário. Primeiro,
Corona virou o placar, aos 12
minutos. Wondolowski entrou
no lugar do inoperante Hercules Gómez cinco minutos depois e terminou de resolver a
parada, construindo a goleada
dos EUA.

Com o resultado, os estadunidenses, que sediam o torneio,
lideram a chave C de maneira
isolada, com duas vitórias em
dois jogos. A Costa Rica apa-

Próximos Jogos

é o principal torneio de futebol entre seleções das nações
da Confederação de Futebol
da América do Norte, Central
e Caribe (CONCACAF). As

RESULTADOS

DOMINGO, 14 DE JULHO
Vancouver Whitecaps 3-1
sábado, 13 de julho
Portland Timbers
2-1
SJ Earthquakes
1-0
FC Dallas
0-3
Sporting KC	
3-0
NE Revolution	
1-2
NY Red Bulls
4-0

rece na segunda colocação,
com três, enquanto Cuba e
Belize têm zero. Vale lembrar
que, na Copa Ouro, apenas os
primeiros colocados garantem
vaga direta na próxima fase.
Na última rodada, os EUA
jogam contra a Costa Rica,
enquanto os lanternas Cuba e
Belize medem forças.
A Copa Ouro da CONCACAF

nações participantes são da
América do Norte e Central
e das ilhas do Caribe. Anteriormente (de 1996 até 2005),
até três países de outras confederações continentais eram
convidadas a jogar no torneio
final. A Copa Ouro é sempre
sediada pelos Estados Unidos,
mas em duas oportunidades
foi co-sediada pelo México.

Resultados e
Classificação
Domingo 14 de Julho
Panama 0-0 Canada
Martinique 1-3 Mexico
GRUPO A
Clube
Panama
Mexico
Martinique
Canada

J
3
3
3
3

V
2
2
1
0

E
0
1
2
2

D
1
0
3
1

QUARTOS DE FINAIS
Data
Home Team
Sat., July 20
Mexico
Sat., July 20
Panama
Sun., July 21
Honduras
Sun., July 21
C1

Pts
7
6
3
1

quarta-feira, 17 de julho
21:00 ET Colorado	 VS New England
22:30 ET Chivas USA VS Toronto FC
Sábado, 20 de julho
16:00 ET Toronto FC
VS New York
16:00 ET Seattle
VS Colorado
19:00 ET Montreal
VS FC Dallas
19:30 ET Columbus
VS New England
19:30 ET Philadelphia
VS Portland
20:30 ET Chicago
VS D.C.
22:00 ET Real Salt Lake VS Sporting KC
22:30 ET Los Angeles
VS Vancouver

Segunda-feira 15 de Julho
El Salvador 1-0 Haiti
Honduras 0-2 Trinidad & Tobago

Terça-feira 16 de Julho
Cuba VS Belize 17h30
USA VS Costa Rica 20h00

GRUPO B
Clube
Honduras
El Salvador
T. e Tobago
Haiti

GRUPO C
Clube
USA
Costa Rica
Belize
Cuba

Away Team
El Salvador
B3/C3*
C2
A3/B3*

J
3
3
3
3

V
2
1
1
1

E
0
1
1
0

D
1
1
1
2

Pts
6
4
4
3

Lugar
Georgia Dome; Atlanta, GA
Georgia Dome; Atlanta, GA
M&T Bank Field; Baltimore, MD
M&T Bank Field; Baltimore, MD

Horas
15h00
18h00
16h00
19h00

J
2
2
2
2

V
2
2
0
0

E
0
0
2
2

D
0
0
0
0

Pts.
6
6
0
0

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

J
20
20
18
20
19
18
19
18
18
19
J
20
19
19
20
20
20
17
21
19

Chicago Fire
LA Galaxy
Seattle Sounders
Real Salt Lake
Toronto FC
Houston Dynamo
Impact Montréal
V
9
9
9
8
8
6
6
6
2
2
V
11
8
9
8
9
7
7
6
3

E
6
4
4
6
5
6
5
3
7
4
E
4
9
5
7
3
6
3
6
5

D GM GS P
5
29 19 33
7
29 24 31
5
31 29 31
6
32 30 30
6
22 19 29
6
22 16 24
8
23 23 23
9
20 28 21
9
17 27 13
13 8 29 10
D GM GS P
5
32 18 37
2
30 18 33
5
32 26 32
5
27 27 31
8
30 24 30
7
23 22 27
7
21 20 24
9
21 32 24
11 17 35 14
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