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Alzira Silva

lidera círculo
eleitoral de Fora da Europa pelo

A

lzira Silva foi o nome escolhido pelo PS para encabeçar a
lista de candidatos a deputados
pelo círculo eleitoral Fora da Europa, nas eleições legislativas de
2015.
A faialense, que foi deputada na
Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores, eleita pelo
círculo eleitoral da sua ilha natal, é
licenciada em Filologia Germânica,

pela Universidade Clássica de Lisboa, e Pós-Graduada em Cultura e
Comunicação e em Relações Interculturais.
Chegou a ser professora do ensino
secundário, e foi, mais tarde jornalista dos quadros da RTP-Açores.
Entre 1997 e 1998 liderou o Gabinete de Emigração e Apoio às Comunidades Açorianas, e de maio de
1998 a janeiro de 2009 assumiu o
cargo de diretora regional das Comunidades. Durante o período em
que tutelou a direção regional representou os Açores na Comissão
Interministerial para as Migrações
e Comunidades Portuguesas, de
1997 a 2009, e o Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração,
entre 2004 e 2009. Presentemente
ocupa o cargo de adjunta da Presidência da ALRAA. O PS/Açores
já veio mostrar concordância com
o nome avançado do secretário-geral do partido, António Costa,
sublinhando ser “uma escolha que,
estamos certos, não só honra os socialistas açorianos, como representa

mais um contributo no caminho da
vitória para mudar Portugal”.
“Esta é a uma escolha com grande
significado, que reconhece e dá bem
nota do valor que os Açores representam, também nesta matéria, para
o todo nacional, nomeadamente,
através da histórica relação com as
suas comunidades espalhadas pela
América do Norte, Canadá, Estados
Unidos, mas também pelo Brasil ou

PS

pelas Bermudas”, acreditam os socialistas do arquipélago.
Ao traçarem o perfil de Alzira Silva dizem-na “profunda conhecedora da realidade das comunidades
portuguesas”, salientado o trabalho
que desenvolveu “no reforço da
proximidade, dos laços afetivos e
culturais, entre os Açores e a diáspora”.
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Agenda comunitária

Programação
Semanal
quarta-FEIRA
15 de juLho
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Bem-vindos a Beirais
05:48 Cuidado com a Língua!
06:04	Sabores da Diáspora
06:39\Obra de Arte
Construção do CCB - Lisboa
07:06	Memórias da Revolução
07:10 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da TardeDireto
09:11	Sociedade Civil
	Tradições
10:42 \Verão Total
13:08 Eixo Norte Sul
13:35	Vida Animal em
	Portugal e no Mundo
	Á procura de
alimentação de noite
13:41 Obra de Arte
Construção do
CCB - Lisboa
14:08 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:03 Histórias da Vida na Terra
Os mamíferos, os
senhores da noite
16:28	Memórias da Revolução
16:37	Verão Total
19:00 24 HorasDireto
20:05	Bem-vindos a Beirais
20:54	Destino: Portugal - I
	Sesimbra
21:20 Os Nossos Dias
22:04	Telejornal Açores
22:37	Telejornal Madeira
23:09	Poplusa
Flak
00:04 Obra de Arte
Construção do
CCB - Lisboa
00:30 5 Para a Meia-Noite
quinta-FEIRA
16 de juLho
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Bem-vindos a Beirais
05:50 Encontros Imediatos
	Praia de Salgueiros
06:20	Marca Madeira
07:20 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da TardeDireto
09:15	Sociedade Civil
	Alergias
10:45	Verão Total
13:00 Eixo Norte Sul
13:30	Memórias da Revolução
13:40 Encontros Imediatos
	Praia de Salgueiros
14:00 O Preço Certo
14:05	Vida Animal em
	Portugal e no Mundo
	Garças
15:00	Telejornal
15:45	As Palavras e os Atos
16:30	Verão Total
19:00 24 Horas
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:45	Destino: Portugal - I
Óbidos
21:10 Fatura da Sorte
21:15 Os Nossos Dias
22:00	Telejornal Açores

22:30	Telejornal Madeira
23:05 Cuidado com a Língua!
23:20 Corpo Clínico
	Diabetes
23:40	Agora Escolha
00:25 5 Para a Meia-Noite
sexta-FEIRA
17 de juLho
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Bem-vindos a Beirais
05:50	Sabia Que?
06:20 Escolhas do Consumidor
06:45	Santos de Portugal
	Santo António de Lisboa
07:15 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da Tarde
09:15	Sociedade Civil
Forças de proteção
10:45	Verão Total
13:00 Eixo Norte Sul
13:35	Sabores da Diáspora
14:00 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:00	Ainda Bem Que Vieste
16:40	Verão Total
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:45	Destino: Portugal - I
	Alcácer do Sal
21:15 Os Nossos Dias
22:00	Telejornal Açores
22:30	Telejornal Madeira
23:15	Grande Entrevista
00:10	Sabia Que?
00:35	DOP
	Sal
sábado
18 de juLho
01:30	Destino: Portugal - I
	Tróia
02:00	Biosfera
	Água que vai
pelo cano abaixo
02:30	Santos de Portugal
	Santo António de Lisboa
03:00	Bom Dia Portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00	Memórias da Revolução
06:05	Sabia Que?
06:30	Nha Terra Nha Cretcheu
07:30	África Global
08:00 Jornal da Tarde
09:15	Só Visto!
10:02	Verão TotalDireto
15:00	Telejornal
16:00 Esta É a Minha Família
Família de pescadores
16:45 Olhar o Mundo
17:20	Apanhei-te Cavaquinho
18:25	Pit Stop
19:00 24 HorasDireto
20:02	Voz do Cidadão
20:20	Memórias da Revolução
20:25 Cook Off
22:00	Telejornal Açores
22:30	Telejornal Madeira
23:05 Escolhas do Consumidor
23:30	Só Visto!
00:20	Inesquecível
	Maria Viana
e Gonçalo Lucena

Excursão a Fall River para as
Grandes Festas do Divino Espírito Santo

Organiza-se uma excursão a Fall River, Massachusets para as grandes festas do Divino
Espírito Santo nos dias 29 e 30 de agosto de 2015. Partida da Igreja de Nossa Senhora
de Laval à meia-noite. Todos são bem-vindos.
Para mais informações: Eduardo Leite: 450-687-2082 ou 514-583-8891

Excursão

a

Brampton

em

Ontário

Organiza-se uma excursão a Brampton em Ontário para as grandes festas do Senhor
Santo Cristo dos Milagres nos dias 12 e 13 de setembro de 2015. Partida da Igreja de
Nossa Senhora de Laval à meia-noite. Todos são bem-vindos.
Para mais informações: Eduardo Leite: 450-687-2082 ou 514-583-8891

Visita

de

Ruben Correia

em

Montreal

Vamos todos apoiar o jovem escritor Ruben Correia angariando fundos para o seu orçamento para a sua campanha eleitoral pelo circulo dos Açores à Assembleia da Republica,
sendo neste momento o mais jovem Candidato e Diputado de sempre. Sexta-feira 17 de
julho às 19h00 no Salão Nobre do Centro Comunitário da Santa Cruz. Por favor reservar
sua presença com a nossa colaboradora do Jornal Francisca Reis 514-983-7837

Festas

de

Nossa Senhora

do

Monte

Esta festa tradicional dos Madeirenses vai se realizar nos dias 7, 8 e 9 de agosto de
2014. 7 de agosto:18h30: Terço e eucaristia; 19h30: Arraial com a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval; 20h30: DJ Alex Moreira (Montreal). 8 de agosto: 18h30:
Celebração da Eucaristia pelo rev. Sr. Padre José Maria Cardoso e animada pelo Grupo
Coral do Sr. Santo Cristo. 20h00: A lex Câmara (Montreal); 21h00: David de Melo e o
seu conjunto (E-U), TNT FX. 9 de agosto: 12h00: Celebração da missa solene e animada pelo Grupo Coral da Santa Cruz. 14h00: Procissão de Nossa Senhora do Monte.
Sobe a rua Clark até à Marie-Anne, desce a St-Urbain até Duluth, depois vai a Clark
e finalmente chega a Igreja Santa Cruz. 17h00: Grupo Folclórico Português da Santa
Cruz; 18h00: Viviana Lourenço (Montreal); 20h00: David de Melo e o seu conjunto (EU), TNT FX. Haverá também serviço de bar, bolo de caco, carne de espetada, bifanas,
refrescos, cervejas, vinho, café, bolos, malassadas. BAZAR - BOLO DE MEL - VINHO
MADEIRA.

Programa da semana

Quinta-feira 16 de julho
- Assembleia Geral anual
da Caixa Portuguesa Desjardins.
- Entrevista com o candidato
a conselheiro Manuel Guedes.

Sábado 18 de julho

- Fadistas de Coimbra na Place-des-Arts.
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Editorial

O Mundo das finanças já não Representa um
Instrumento para Favorecer a vida do Homem
mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

A

economia na Grécia em 2015
caracteriza-se pela conjugação de uma recessão, com a queda do produto e de uma redução
muito significativa do défice comercial externo.
Para compreender é necessário ter em conta alguns
aspetos. O cumprimento apressado de metas formais tem alcance ilusório e gera círculos viciosos,
para já não falar nos problemas sociais, se tal ainda for uma consideração relevante na zona euro. A
Grécia para pagar a sua dívida externa, tem de acumular excedentes comerciais durante vários anos
para satisfazer a troika. Em 2007, o PIB foi de 235
milhões de euros e as previsões otimistas da Europa e da troika, enganaram-se em 20% para menos
em 2014!... Para satisfazer a troika, o PIB foi de
175 milhares de euros. O remédio matou o doente. Assim a crise europeia diminui os rendimentos
dos consumidores tanto na Grécia, como nos seus
parceiros comunitários. Conciliar crescimento da
produção com aumento do saldo comercial externo
implica reorientar as exportações para os mercados emergentes que, ao invés dos países europeus,
crescem rapidamente. O problema reside em que
estes mercados têm um nível de proteção aduaneira elevado. Assim, a tarifa média sobre os têxteis
é de 12% para a UE, 17% para a China, cerca de
30% por cento para o Brasil, e cerca de 40% para
Angola. Para que países periféricos como a Grécia
cresçam, mantendo uma balança comercial equilibrada, é necessário que a UE consiga negociar
uma redução da proteção praticada nos mercados
emergentes. Temos também na Europa um siste-

ma, que crescentemente taxa o trabalho e subsidia
o não- trabalho. Há que corrigir. Não está na moda
citar Lenine nestes tempos de pensamento único,
mas o título do seu célebre texto «O que fazer?» é
um bom exemplo para o momento atual. A incapacidade do sistema bancário para manter níveis de
financiamento em condições normais de mercado,
tem constituído um constrangimento, incluindo a
satisfação de encomendas para mercados externos.
A classe política atual na Grécia está atenta a este
fenómeno que considera da maior gravidade. É assim que se vive na Europa. Num conflito perma-

nente entre o poder e o povo, porque fica sempre a
dúvida sobre as reais intenções dos muitos interesses que se movem na obscuridade da Europa e da
troika. A destruição física do parque produtivo da
Grécia por força do encerramento de centenas de
empresas, e a destruição moral e psicológica dos
respetivos empresários e trabalhadores, sem força
anímica para continuar a lutar, constituirá no futuro próximo uma limitação, para o inicío da fase de
crescimento da economia. A capacidade de sacrifício e sofrimento pessoal e familiar têm um limite!
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Visita

Rúben Correia
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de

freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

V

amos todos apoiar o jovem escritor Rúben Correia angariando fundos para
o seu orçamento para a sua
campanha eleitoral pelo círculo dos Açores à Assembleia da República, sendo neste momento o mais jovem candidato a
deputado de sempre.

Venha encontrar este jovem de 18 anos de idade com uma inteligência acima da média com 5
livros publicados. Oferecemos um cocktail gratuito aberto à comunidade sexta-feira 17 de julho

Silva, Langelier & Pereira inc.
seguros gerais

www.os50anos.com

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

em

às 19h00 no Salão Nobre do Centro Comunitário
da Santa Cruz. Todos os donativos para apoiar
o sonho deste jovem natural da Vila de Rabo de
Peixe são bem-vindos. Por favor reservar sua
presença com a nossa colaboradora do Jornal
Francisca Reis 514-983-7837.

Montreal

sembleia da Associação de Estudantes da ESAQ.
Em 2013 fundou a Associação de Solidariedade
Social de apoio a famílias rabopeixenses “Mais
por +”, atualmente inativa. Em 2014 foi eleito
Presidente da Associação de Estudantes da Escola
Secundária Antero de Quental, Presidente da JSD/
Ribeira Grande e Vogal da Comissão Política NaBIOGRAFIA: Rúben Miguel Pacheco Cor- cional da JSD.
reia nasceu no dia 1 de Março de 1997, na Clíni- Em 2015 abandonou a JSD e o PSD, demitindoca Bom Jesus, em P. Delgada, mas reside, desde -se dos seus cargos e cessando filiação à estrutura.
sempre, em Rabo de Peixe, terra da sua família,
no concelho da Ribeira Grande, na Ilha de S. Miguel, Açores. Frequentou o 1.º ciclo na escola D.
Paulo José Tavares e o 2.º e 3.º ciclo na Escola
Básica e Integrada de Rabo de Peixe. Terminou o
ensino Secundário na Escola Secundária Antero
de Quental e agora irá ingressar em Direito. Tocou viola da terra no Grupo de Folclore “A Gaivota”, de Rabo de Peixe, e guitarra no “Grupo Orff
EBIRP” e na “Orquestra Oi Jazz”.
Neste âmbito, frequentou alguns Workshops Musicais organizados pela escola musical “Hot Clube de Portugal” e participou em diversos festivais
regionais. É autor das obras “Kamel e a Lâmpada
Árabe”, “O Planeta Fogo”, “O Pinhal dos Segredos”, “Outras aventuras no Natal” e “Deixa-me
Amar-te”. É, ainda, coautor das antologias poéticas “Poetar Contemporâneo I” e “Entre o Sono
e o Sonho III”. É, também, coordenador de uma
obra de âmbito regional, onde foi um dos coautores, cujo título é “Heróis à moda dos Açores”. Recebeu, em Abril de 2012, a Medalha Académica
da Academia Niteroiense de Belas Artes – Letras
e Ciências, de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Já
foi recebido e distinguido por diversas individualidades, como o Presidente da República, Prof. EM RELAÇÃO À CANDIDATURA:
Dr. Cavaco Silva, o Senhor Duque de Bragança, Rúben Correia foi convidado a encabeçar uma
D. Duarte de Bragança, o Senhor Ministro da lista à Assembleia da República e aceitou, senEducação, Dr. Nuno Crato, o Senhor Primeiro- do, neste momento, o mais jovem candidato a
-Ministro de Portugal, Dr. Pedro Passos Coelho, Deputado de sempre. Ama os Açores e tem um
entre outras figuras de revelo nacional e interna- projeto magnífico para o desenvolvimento da
cional. Entre 2013 e 2015 foi Diretor do Gabinete sua Região. O seu programa eleitoral irá incluir
de Imprensa da Juventude Social-democrata dos propostas de apoio às comunidades açorianas na
Açores (JSD/A), membro do Conselho Regional diáspora. Terá oportunidade de encontrá-lo, no
da JSD/A e Vice-Presidente da Comissão Política 17 de julho em Santa Cruz em Montreal.
de Ilha JSD/São Miguel. A nível estudantil foi no- Mas podemos adiantar que Rúben tem promeado, em 2013, em Assembleia de Delegados, jetos para os Pescadores, Agricultores e Lamembro do Conselho Pedagógico da Escola Se- vradores para que se transformem numa foncundária Antero de Quental e eleito representante te de riqueza para a Região e não esquece o
dos alunos na Assembleia de escola no mesmo mercado da saudade que pode ser um grande
ano. Foi, ainda, eleito Presidente da mesa da As- potenciador dos produtos regionais.
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A Festa Di San Marziale
freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

F

oi no Domingo dia 5 de Julho na rua Saint-Viateur
entre St-Urbain e Ave. du Parc
uma das mais conhecidas festas através da comunidade
Italiana de Montreal festejam desde 1966 La
Festa di San Marziale, Padroeiro Santo de Milagres de Isca Sullo Ionio da Provincia de Catanzaro Calabria.
Estas festas di San Marziale nos anos 66 até aos
anos 77 eram festas de grandes eventos, dois dias,
sábado e domingo, preenchidos de ventos como
os grandes concursos de Spaghetti, grandes batalhas de Luta aos portugueses presentes, os concursos de artistas de música e de dança e mais...
Mas nada disto acontece hoje em dia por falta da
juventude não querer participar como nas outras
comunidades, os velhos já estão cansados e assim
esta rica tradição vai ficando mais fraca “já não

vale a pena fazer nada no sábado” dizia o Pat, um guês com uma ementa e serviço de 5 estrelas.
dos organizadores das festas e colega da escola HISTÓRIA: 5 de fevereiro de 1783: terramoD’Arcy McGee.
to em Calabria as casas e igrejas destruídas, as
pessoas todas salvas. 28 de dezembro de 1908:
O Terramoto matou 65,000 pessoas em Messina,
Siccily e 25,000 na Província Reggio Calabria.
11 de Maio de 1947: o terramoto de 47 em Isca
ainda hoje é muito falado. O terramoto que destruiu Isca, casas e Igrejas, mas as pessoas todas
salvas exceto uma senhora e uma criança. Muitas
histórias deste Santo Marziale que salvou as pessoas de Isca. Todos os anos as comunidades de
Isca prestam homenagem em Montreal, Toronto,
Philadelphia, Pennsylvania, e Austrália.
Foi reconhecido como o Salvador das Pessoas
dos Terramotos de Isca. Como dizem os nossos
Paesani, San Marziale proteje seu rebanho onde a
vida leva. Foi tão bom passar esta tarde com amigas e amigos da escola primária e secundária e ver
tantos PAESANI.

O cortejo tradicional prosseguiu as 18h00 depois
da missa solene na lindíssima Igreja de St-Michael. Achei um pouco estranho que a lindíssima
imagem do Santo Padroeiro não vai aos ombros
das pessoas, vai numa cadeirinha de rodas.
Logo apó do regresso do cortejo foi oferecido o
prato tradicional de pasta, e música pelo conjunto Remix e a participação portuguesa estava bem
presente de amigos, familiares, e, a CHURRASCARIA MILE-END situada no 100 St-Viateur
esquina com St-Urbain com as suas deliciosas
bifanas e frango grelhado, um lugar bem portu-

Jornalista

norte-americana

Grécia a
Portugal

aconselha
olhos em

Numa crónica que assinou esta quarta-feira no
Washington Post, Rebeca Kritsch aconselha Alexis Tsipras a pôr os olhos em Portugal quando
fala de “solidariedade”.Lembrando que este foi
um termo muito utilizado pelo primeiro-ministro, sobretudo após o referendo de
domingo, a jornalista, embora concorde que é necessário que haja
compaixão entre os países da Europa, lembra que países como Portugal, Irlanda e Espanha podem não
achar muita piada ao assunto, depois de todos
os esforços a que foram sujeitos. E Portugal é
um dos países que, segundo a propriá constata, mais sofreu.“Portugal foi um dos países que
foi mais afectado pelas medidas de austeridade.
Como uma observadora não europeia presenciei
circunstâncias que nunca imaginei num país da

pôr os

Europa”, diz, lembrando que “muitas famílias
não tinham comida para comer”, “dois milhões
de pessoas estavam em risco de pobreza” e “298
mil empregos desapareceram”.A jornalista reconhece “que a situação agora está melhor”, mas
que depois do que passou é normal
que a solidariedade de que Tsipras
fala não venha da forma como
gostaria.“Todos na zona euro fizeram sacrifícios desde que a crise
na zona euro começou, incluindo
a Alemanha. E, compreensivelmente, os líderes
que tiveram que impor medidas extremas não
querem dar ao Governo grego uma saída fácil.
Eles pagaram um elevado preço, politicamente,
e serão descreditados se a Grécia for beneficiada”, acrescenta.

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

O que terá ‘tramado’
Armando Vara?

Armando Vara foi detido na passada
quinta-feira. Mas quais os motivos que
levaram o Ministério Público a ligá-lo à
Operação Marquês?
Enquanto administrador da Caixa Geral de Depósitos, Vara terá recebido
contrapartidas para favorecer o resort
de luxo no Vale do Lobo, no Algarve.
O ex-ministro terá recebido parte dos
12 milhões de euros que passaram por
contas na Suíça do amigo de infância
de José Sócrates, Carlos Santos Silva.
Adianta o Jornal de Notícias que o plano de ação de Armando Vara foi feito
em três fases para favorecer os empresários Helder Bataglia, Luís Horta e
Costa e Pedro Ferreira Neto.
Inicialmente, Vara foi necessário para
conceder o financiamento do empreendimento em 2006. A CGD acabou por
emprestar ao BCP quase 200 milhões
de euros. Por isto, Vara recebeu uma
compensação.
De seguida, Bagtalia, Horta e Costa
e Ferreira Neto queriam que o banco
do Estado tivesse uma participação no
negócio, como acionista, e assim conseguiram através de Vara.
Por fim, os empresários pretendiam
obter da CGD uma taxa de juro reduzida. Mais uma vez viram o desejo a
ser concretizado com a ajuda do ex-ministro, que terá sido nomeado para
o cargo de administração por indicação de Sócrates.
Da Operação Marquês, Armando
Vara ficou sujeito a prisão domiciliária
com pulseira eletrónica. Recorde-se
que, desta investigação, o antigo primeiro-ministro, José Sócrates, encontra-se detido preventivamente desde
novembro de 2014.
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Portugal irá Sofrer um Forte
Terremoto Seguido de Tsunami

Os maiores especialistas portugueses em sismos avisam que Portugal
pode sofrer, a qualquer momento,
um terramoto e um tsunami semelhantes aos que vimos no Japão e

por cento dos edifícios da cidade»,
disse João Appleton, engenheiro civil. Para o economista António Nogueira Leite, um sismo «teria um
impacto na economia portuguesa

que vai matar dezenas de milhar de
pessoas porque o país não está preparado. A Sociedade Portuguesa de
Engenharia Sísmica, avisa que em
Portugal nem sequer os hospitais
estão preparados para um sismo.
Portugal sofreu em 1755 um terramoto de magnitude 8,5 a 9, semelhante ao do Japão. E é uma certeza
científica que vai repetir-se a qualquer momento. «Pode ser amanhã,
pode ser depois de amanhã. É errado
pensar que só será em 2755», disse
à TVI Maria Ana Viana Baptista,
geofísica. «Conhecendo a cidade
de Lisboa, receio que possamos ter
riscos acentuados em mais de 50

equivalente a um ano de criação de
riqueza».
Curiosamente e o mais interessante
um dos edifícios públicos preparados para tal incidente é Assembleia
da Republica, mas no que toca as
políticas de controlo da qualidade
da construção e os planos de reabilitação urbana têm ignorado a maior
ameaça que paira sobre a economia
e a vida dos portugueses. O Algarve, o Litoral Alentejano e a grande
Lisboa, serão gravemente afetados
pelo sismo que pode acontecer a
qualquer momento. Como no Japão, as zonas costeiras e as margens
do Tejo vão voltar a sofrer o impacto mortífero de uma onda gigante.

FMI revê em Baixa
Crescimento Económico

S

egundo a atualização de julho
ao ‘World Economic Outlook’
(WEO) divulgada, o FMI espera agora
que a economia mundial cresça 3,3%
este ano, uma melhoria “ligeiramente
abaixo da verificada em 2014”, que foi
de 3,4%, “com uma retoma gradual das
economias desenvolvidas e um abrandamento do mercado emergente”. A
estimativa hoje divulgada para o conjunto deste ano está 0,2 pontos percentuais abaixo da estimativa de 3,5% do
WEO divulgado em abril, uma revisão
em baixa que o Fundo justifica com um
abrandamento da atividade económica
no primeiro trimestre, “principalmente
na América do Norte”, que observou
um “enfraquecimento inesperado”. O
Fundo espera agora que as economias
desenvolvidas cresçam 2,1% este ano
(menos 0,3 pontos percentuais do que
o estimado em abril), e, entre elas, que
os Estados Unidos cresçam 2,5%, menos 0,6 pontos percentuais face a abril,
o que representa a maior revisão em
baixa do grupo. Apesar das incertezas
da situação na Grécia, a instituição liderada por Christine Lagarde mantém
inalterada a perspetiva para o conjunto
da zona euro, antevendo que a economia dos 19 países cresça 1,5% este ano
e 1,7% em 2016.” O FMI reviu em
baixa a estimativa de crescimento para
estas economias, antecipando agora
que cresçam 4,2% este ano, menos 0,1
pontos do que o estimado em abril.
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Jornada 1: 16/08/2015 Jornada 18: 17/01/2016

Jornada 6: 27/09

Belenenses - Rio Ave FC
SL Benfica - Estoril Praia

SL Benfica - FC P.Ferreira

SC Braga - CD Nacional

Boavista FC - Sporting CP

FC P.Ferreira - A. Académica

Estoril Praia - U. Madeira

Moreirense FC - FC Arouca

Marítimo M. - CD Tondela

Vitória FC - Boavista FC

Moreirense FC - FC Porto

FC Porto - V. Guimarães

CD Nacional - Vitória FC

U. Madeira - Marítimo M.

Rio Ave FC - A. Académica

CD Tondela - Sporting CP

Jornada 2: 23/08

Jornada 19: 24/01

A. Académica - Vitória FC
FC Arouca - SL Benfica
Boavista FC - CD Tondela
Estoril Praia - Moreirense FC
Marítimo M. - FC Porto
CD Nacional - U. Madeira
V. Guimarães - Os Belenenses
Rio Ave FC - SC Braga
Sporting CP - FC P.Ferreira

Jornada 23: 21/02

FC Arouca - Os Belenenses

V. Guimarães - SC Braga

Jornada 4: 13/09

Jornada 21: 07/02

FC Arouca - FC Porto
Boavista FC - FC P.Ferreira
V. Guimarães - CD Tondela
Marítimo M. - Vitória FC
Moreirense FC - U. Madeira

Jornada 5: 20/09

Jornada 22: 14/02

A. Académica - Boavista FC
Os Belenenses - Moreirense FC
SC Braga - Marítimo M.
FC P.Ferreira - Rio Ave FC
U. Madeira - FC Arouca

Rio Ave FC - Sporting CP

FC Porto - SL Benfica

CD Nacional - A. Académica

CD Tondela - Estoril Praia

SL Benfica - Os Belenenses
Estoril Praia - SC Braga

Vitória FC - V. Guimarães
Sporting CP - CD Nacional
Jornada 7: 04/10

Jornada 24: 28/02

A. Académica - Marítimo M.
FC P.Ferreira - CD Nacional
SC Braga - FC Arouca
FC Porto - Os Belenenses
U. Madeira - SL Benfica
Rio Ave FC - Boavista FC
Vitória FC - Estoril Praia
Sporting CP - V. Guimarães
CD Tondela - Moreirense FC

Jornada 3: 30/08

Jornada 20: 31/01

A. Académica - Sporting CP
Os Belenenses - Marítimo M.
SL Benfica - Moreirense FC
FC P.Ferreira - FC Arouca
SC Braga - Boavista FC

a

Jornada 8: 25/10

Jornada 25: 06/03

FC Arouca - CD Tondela
Os Belenenses - U. Madeira
SL Benfica - Sporting CP
Estoril Praia - Rio Ave FC
Moreirense FC - Vitória FC

FC Porto - Estoril Praia

V. Guimarães - A. Académica

U. Madeira - V. Guimarães

CD Nacional - Boavista FC

CD Tondela - CD Nacional

FC Porto - SC Braga

Vitória FC - Rio Ave FC

Marítimo M. - FC P.Ferreira

Voz de
O passa
Portugal
o fut
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Jornada 9: 01/11

Jornada 26: 13/03

A. Académica - Moreirense FC
Boavista FC - Marítimo M.
FC P.Ferreira - V. Guimarães
Vitória FC - FC Arouca
SC Braga - Os Belenenses
CD Tondela - SL Benfica
Sporting CP - Estoril Praia
Rio Ave FC - CD Nacional
U. Madeira - FC Porto
Jornada 10: 08/11

Jornada 27: 20/03

FC Arouca - Sporting CP
Os Belenenses - CD Tondela
SL Benfica - Boavista FC
V. Guimarães - CD Nacional
Marítimo M. - Rio Ave FC
FC Porto - Vitória FC
Estoril Praia - A. Académica
U. Madeira - SC Braga
Moreirense FC - FC P.Ferreira

Jornada 12: 06/12

Jornada 29: 10/04

FC Arouca Boavista FC
Os Belenenses Vitória FC
Estoril Praia CD Nacional
V. Guimarães Rio Ave FC
Marítimo M. Sporting CP
SL Benfica A. Académica
Moreirense FC SC Braga
FC Porto FC P.Ferreira
U. Madeira CD Tondela
Jornada 13: 13/12

Jornada 15: 02/01/2016

Jornada 32: 30/04

A. Académica - U. Madeira
Boavista FC - Moreirense FC
Rio Ave FC - CD Tondela
CD Nacional - FC Arouca
FC P.Ferreira - Os Belenenses
V. Guimarães - SL Benfica
Vitória FC - SC Braga
Marítimo M. - Estoril Praia
Sporting CP - FC Porto

Jornada 30: 17/04

A. Académica - Os Belenenses
Boavista FC - Estoril Praia
FC P.Ferreira - V. Guimarães
Vitória SC - CD Nacional
CD Nacional - FC Porto
Rio Ave FC - FC Arouca
Vitória FC - SL Benfica
CD Tondela - SC Braga
Sporting CP - Moreirense FC
Jornada 16: 06/01

Jornada 33: 08/05

FC Arouca Estoril Praia
Os Belenenses CD Nacional
SL Benfica Marítimo M.
FC Porto Rio Ave FC
Vitória FC Sporting CP
SC Braga A. Académica
U. Madeira Boavista FC
CD Tondela FC P.Ferreira
Moreirense FC V. Guimarães

Jornada 11: 29/11

Jornada 28: 03/04

A. Académica - FC Arouca
Boavista FC - V. Guimarães
Vitória FC - U. Madeira
Sporting CP - Os Belenenses
SC Braga - SL Benfica
FC P.Ferreira - Estoril Praia
CD Nacional - Marítimo M.
Rio Ave FC - Moreirense FC
CD Tondela - FC Porto

Jornada 14: 20/12

Jornada 31: 24/04

FC Arouca - Marítimo M.
Os Belenenses - Boavista FC
SL Benfica - Rio Ave FC
SC Braga - FC P.Ferreira
Estoril Praia - V. Guimarães
Moreirense FC - CD Nacional
FC Porto - A. Académica
CD Tondela - Vitória FC
U. Madeira - Sporting CP

Jornada 17: 10/01

Jornada 34: 15/05

A. Académica D Tondela
Boavista FC FC Porto
FC P.Ferreira Vitória FC
Marítimo M. Moreirense FC
Rio Ave FC U. Madeira
V. Guimarães FC Arouca
Estoril Praia Os Belenenses
CD Nacional SL Benfica
Sporting CP SC Braga

ado é história,
turo é a vitória...

A Voz de Portugal | 15 DE juLho de 2015 | P. 10

Câmbio do dólar canadiano
14 de JUlHO de 2015

1 Euro = CAD 1.412420
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, T.:1.613.729.0883
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020 Rua de University, S: 2425, T.: 514.499.0359
Horário de Atendimento
2ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
Secção VISA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

agências
funerárias

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Eduíno Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
514.277.7778
www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054
bancos e
serviços
financeiroS

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

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

canalizador

Mercearia
Portuguesa

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito
Tel.: 514.725.6531

Gilberto

TRAGA O SEU VINHO

LE Grill
Tasquaria
Na apresentação deste
cupão receba 15% de
desconto no total da fatura.

Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e
muito mais

T.: 514.668.6281

restaurantes

969,rua Rachel E.
Montreal, Qc, H2J 2J4
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

serviço de
assistência

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

www.solmar-montreal.com

contabilista

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

Assistência ao DOMICÍLIO
a idosos em Portugal

Pessoa honesta e
profissional dando um
serviço de desempenhos
básicos, tais como
compras, limpeza, etc.

A mercearia das famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443
Fax: 514.842.1252
dentista

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com
notários

eletricidade

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626
225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

fotógrafo

padaria

transportes

TRANSPORTES
BENTO COSTA

Chouriçor Inc.

Tel.: 514.946.1988

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

aluga-se

Aluga-se 51/2 num duplex (2º andar) na
zona de St-Michel, perto do metro e a
beira da escola John F. Kennedy.
514-274-8488
vende-se

Reformado vende café-bar em operação desde 1990,
com fiel clientela local, e também de passagem. Óptima localização, 5 máquinas de Loterie Video, possibililade de cozinha aberta, e com muito potencial. Não
perca esta oportunidade!
Para mais informacão ligue: 514-638-0263
Vende-se o aparelho “android” pode ver os
canais portugueses, brasileiros, e outros mais,
canais desportivos de todos os países, filmes,
séries, possibilidades ilimitadas. Desloco-me para
instalação. 514-267-8766
Algarve
apartamento à
venda oportunidade única
A 4 minutos da praia de Monte Gordo, com 95 M2, 2
quartos, sala, cozinha, hall, casa de banho e sótão
espaçoso (possibilidade de outro quarto).
Impecável. 75 000 Euros
Inf.: 514 815-1603

serviço

igrejas
Igr. Batista Portuguesa	T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz	T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima	T.:450.687.4035

5938 St-Hubert (Rosemont)
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

Isabel: 001351916516513

Ranchos Folclóricos
Campinos do Ribatejo	T.:514.648.8343
cana verde	T.:514.618.9087
Estrelas do Atlântico	T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto	T.:514.388.4129
Portugal de
montreal santa cruz	T.:514.844.1011
Praias de Portugal	T.:514.844.1406

renovações

restaurantes

2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894

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

Produtos do mar
Miguel: 514-835-8405
Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

importadores

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal	T.:514.495.3284
Ass. de Nossa Senhora de Fátima
1815 Favreau, Laval, 	T.:450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
4170 St-Urbain, Montreal	T.:514.844.2269
Ass. Portuguesa do Espírito Santo
6024 Hochelaga, Montreal	T.:514.254.4647
Ass. Portuguesa de Lasalle
2136A Pigeon, Montreal	T.:514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
103B Turgeon, Ste-Thérèse
T.:514.435.0301
Ass. Portuguesa do West Island
4789 Boul. des Sources, Montreal T.:514.684.0857
AssOCIAÇÃO DA
Terra Quebequente	T.:514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury O., Montreal	T.:514.388.4129
Centro Com. do Divino Espírito Santo
8672 Forbin Jason, Montreal	T.:514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60 Rachel O., Montreal	T.:514.844.1011
CÍrculo de Rabo de Peixe T.:450.687.2082
4604 Rua Laprade, Laval H7T 2L5
Clube Oriental Português de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2	T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8	T.:514.844.1406
Liga dos combatentes
4397 St-Laurent, H2W 1Z8	T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1	T.:514.273.4389

PEIXARIA

Casamentos,
Batizados, Festas,...
Tel.: 514.299.1593

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

Perca peso de forma natural e definitiva. Programa
nutricional recomendado por médicos.
Acompanhamento gratuito
Carlos Palma: 514-961-0770
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EMPREGOS

EMPREGOS
Padaria Lajeunesse está À procura
- Padeiro com experiência em pão português,
- Pasteleiro com experiência em pastelarias
tradicionais portuguesas
- Cozinheiro e churrasqueiro
de frango à moda portuguesa.
Urgente telefona já: 514-814-0362
Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras
atividades ou emprego. 514-961-0770
Paisagista com
experiência e
“pavé-uni”, etc.
Trabalho em Laval.
Salário conforme
experiência.
450-963-3462

JARDINS DES
BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista
procura para trabalhar
nos jardins. Bom salário.

514-554-0213
ou 450-641-7389

Precisa-se de homens para trabalhar na
fabricação ou instalação. 514-362-1300

Precisa-se de pessoas para trabalhar
na grelha a tempo inteiro.
Boas condições e bom salário.
514-522-5175
Precisa-se de cozinheiro ou ajudante
cozinheiro a tempo
inteiro ou parcial.
438-764-4964

Precisa-se de uma
pessoa para trabalhar
como assistente
domiciliária em Laval.
514-573-1837

Pessoa para trabalhar na grelha para uma churrasqueria portuguesa. Possibilidade de trabalhar
de dia ou de noite à tempo inteiro ou parcial.
438-764-4964

PAVÉ BOISBRIAND

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque,
procura pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. Bom trabalhador.
Johanne 450-628-5472

Urgente | padaria notre maison
precisa-se de um ajudante padeiro.
514-844-2169
Precisa-se de uma senhora de limpeza a tempo parcial, para limpeza geral na área Cote Saint Luc (sexta-feira é necessária e 2 dias e meio ou um dia inteiro).
Deve ser muita meticulosa e confiável, 12$/h.
Carole: 514-880-5727
Precisa-se de senhora para fazer limpeza de uma
casa de segunda à sexta-feira. Horário flexivel e
deve ter experiência e outros serviços.
Bom salário. Dina 514-994-6556
PRECISA-SE de senhoras para fábrica em plena expansão. Cortinados, colchas, e vestuário desportivo. Vai trabalhar com máquinas plain, overlock e blind stitch.
Contactar: Lina Pereira: 450 665 5180 ext 241
ou telemóvel: 514 296 4597

Entrepreneur en construction génie civil
est à la recherche de

JOURNALIER SPÉCIALISÉ
(homme de fond)
• Travaux dans la région de Montréal
• Minimum de 5 ans d’expérience dans le
domaine de la construction
SE FAZ FAVOR telefonar à
Paolo Catania ao 514-821-3119
ou Manuel Goncalves ao 514-863-9334

Veuillez envoyer votre C.V à info@quantumtc.ca

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

Precisa-se de empregado
preferencialmente com experiência
para instalar, montar e trabalho geral
para rampas em alumínio ou
metal com experiência. Apresentar-se
no 8910 Pascal Gagnon, St-Leonard ou
contatar Enza: 514-327-2200 ou
email: info@mondialuminium.com
aluga-se

Mulher muito simple procura-se colocatária para viver perto do metro Papineau
a longo termo.
438-345-7194

JDM1943353

Precisa-se de pessoas para colocar “Pavéuni” licença de condução necessária.
Rive-Sul David: 514-444-4669

Linha aberta 514.483.2362

Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount

Joaquim Dias Mourato

†

Durval Costa

Faleceu no dia 27 de junho de
2015, em Casa Branca, Abrantes, Portugal, o Sr. Joaquim
Dias Mourato (pioneiro das
primeiras imigrações de portugueses para o Canada) com
90 anos de idade, esposo da
já falecida Luíza Dias Mourato.
Deixa na dor seus filhos António e Carlos Mourato, suas noras, seu neto, netas e bisnetos,
familiares e amigos.
O funeral realizou-se em Casa
Branca, Alvega, Portugal.
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-Haja.

1954-2015

Faleceu em Montreal, no dia 12
de julho de 2015, com 61 anos
de idade, Durval Costa, natural
de Rabo de Peixe, Açores, São
Miguel, Portugal, filho dos já falecidos Artur Costa e Maria Leonilde Pimentel.
Deixa na dor suas irmãs Fátima,
Ana Paula, seu irmão Artur (Lúcia Melo), sobrinhos/as Andrew,
Matthew, William, Kevin, Christopher, Savanah, Alyssa, tios/as,
primos/as, familiares e amigos.
Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Pedro Alves

Urgente: padaria notre maison
precisa-se de um pasteleiro
com experiência. 514-844-2169
Zelador “Concierge” para edifício localizado no
centro da cidade de Montreal. 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. Obrigatório viver no edifício e tem
a possibilidade de viver com a sua companheira. Este
trabalho precisa de uma pessoa com experiência.
Enviar CV por e-mail: repairs@cifproperties.com
CIF: 514 288 7752 EXT. 221

†

O velório será amanhã, quinta-feira, 16 de julho de
2015 das 14h às 17h e das 19h às 22h, e, sexta-feira
a partir das 9h00. A missa de corpo presente terá lugar
sexta-feira 17 de julho de 2015 às 11h, na Igreja Santa-Cruz e será sepultado no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. A todos Obrigado e Bem-Haja.

Europa

Grécia
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anedotas
A esposa passou a noite fora de casa...
A esposa passou a noite fora de casa. Na manhã
seguinte, explicou ao marido que tinha dormido na
casa de uma amiga. O marido, então, telefonou
para dez amigas. Nenhuma delas confirmou.
O marido passou a noite fora de casa. Na manhã
seguinte, explicou à mulher que tinha dormido na
casa de um amigo. A esposa, então, telefonou para
dez amigos do marido. Sete deles confirmaram, e
os três restantes, além de confirmarem, garantem
que ele ainda estava lá.
Loira vai à opera
A loira foi pela primeira vez assistir a um espectáculo de opera, na companhia de uma amiga morena. Ao intervalo, a loira vira-se para a morena e
diz-lhe:
- Estes artistas devem ser todos gagos!
Pergunta a morena, admirada:
- Porque é que dizes isso?!
A loira:
- Então, não são os gagos que não gaguejam
quando cantam…
Um advogado telefona um cliente muito importante
para uma reunião. Quando o cliente chega, diz ele
ao grande colecionador de arte: Tenho boas e más
noticias para lhe dar.
O cliente resmunga e diz: tive um dia terrível hoje,
dê-me as boas noticias.
A sua mulher investiu hoje 5000 dólares em duas
fotografias. Ela acredita que valem pelo menos 3
milhões.
Perfeito, diz o ricalhaço com um grande sorriso,
verdadeiramente boas notícias. Completáste bem
o meu dia. E as más notícias?
É que as fotos são de ti e da tua secretária...

Efemérides
1099: Conquista de Jerusalém, na primeira Cruzada.
1606: Nasce o pintor e gravador holandês Rembrandt, ou Harmenszoon van Rijn, autor de “Tobias”, “O Samaritano”, “Roda Noturna”.
1759: Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês
de Pombal, recebe o título de Conde de Oeiras.1789
– Revolução Francesa. À Tomada da Bastilha sucede o levantamento dos camponeses. Nas cidades,
formam-se milícias revolucionárias de cidadãos.
1834: Extinção da Inquisição em Espanha.
1864: Alfred Nobel regista a patente da dinamite.
1868: Morre William Thomas Morton, que descobriu a anestesia.
1885: Morre a poetisa galega Rosalía de Castro.
1939: Nasce Aníbal Cavaco Silva, antigo primeiro-ministro, presidente da República Portuguesa.
1945: 2ª Guerra Mundial. A Itália declara guerra
ao Japão.1965 - A nave espacial norte-americana
Mariner IV envia as primeiras fotografias do planeta Marte.1968 – Início da primeira ligação aérea
comercial regular entre os EUA e URSS.

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia
a semana passada teci algumas considerações em
torno do resultado do referendo
na Grécia sobre os pacotes de
medidas que as instituições europeias lhe havia proposto. Em
cima da mesa estavam medidas de austeridade às
quais o povo grego votou um significativo NÃO!
Hoje venho propor um singelo exercício similar
mas alargando o âmbito do mesmo à Europa e
com alguns comentários mais sobre um dos protagonistas de primeira linha: Alexis Tsipras, primeiro-ministro grego. À hora que escrevo chegou-se
a um entendimento quanto a números e exigências finais sobre a Grécia. A falta de confiança dos
parceiros europeus em torno da fiabilidade que o
governo grego terá em implementar estas medidas é escassa ou mesmo nula. A pressão é grande,
mas no meio de todo este jogo político e técnico,
talvez mais técnico que político, há que referir alguns aspetos importantes no meio desta questão.
Comecemos pela Europa como um todo. O projeto europeu é extremamente ambicioso no que
toca a juntar um mosaico de culturas que, apesar
de viverem ombro a ombro, passaram por muitos
episódios históricos que as dividiram. E a história
está cheia de confrontos, alianças, traições, aproveitamentos, chantagens. Se é certo que o futuro
nasce de todas as ações passadas, não é menos
certo que o presente existe para filtrar o melhor
do passado para se construir um futuro melhor.
A Europa unida é o melhor caminho para apaziguar tensões e promover um desenvolvimento
equilibrado. Este projeto, contudo, choca-se com
interesses a nível mundial que colocam resistências, ou mesmo obstáculos, a ações como a moeda
única (Euro), livre circulação de pessoas e bens e
a entrada de nações geo-estrategicamente importantes. Naturalmente esses interesses externos à
Europa, e aqui não estou a entrar em teorias da
conspiração, sentindo afetado o equilíbrio a que
estavam habituados, reagem contra ou promovem
tudo aquilo que possa criar obstáculo.
Mas estas forças de resistência também existem
dentro da própria Europa. Para a construção desta
entidade, muitos compromissos e acordos terão
que ser seguidos. Algumas vantagens haverá, mas
também será necessário ceder. A solidariedade

N

Horóscopo
Carneiro: Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: É possível que reencontre
um amigo muito chegado que já não via há algum tempo e
que passem bons momentos juntos. Saúde: Evite enervar-se demasiado com problemas pouco importantes. Dinheiro: É possível que durante esta semana sinta uma pequena quebra no setor
financeiro. Números da Sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6

e

assim o exige. Neste particular aspeto as forças
políticas de cada parlamento nacional têm papel
fundamental, assim como o parlamento e a comissão europeias e outras entidades a nível europeu.
Mas sobre todos estes é necessário atuar na base,
e atuar na base significa identificar o cidadão comum com o projeto europeu. É necessário que
ele compreenda o alcance deste projeto e as suas
possibilidades. Ora aqui o Sr. Alexis Tsipras atuou
manifestamente contra, ou seja, contra o projeto
europeu e contra o povo grego. A forma errática
com que estas negociações se arrastam apenas
criou perdedores, a começar pela nação grega.
A Europa e seus dirigentes mais influentes também não estão isentos de culpa, pois houve ações
que já deveriam ser tomadas no âmbito do Euro
e mesmo da União Europeia que se arrastam e
por falta de coragem política ninguém se atreve a
enfrentar. Assim, os problemas vão se sucedendo
dando a impressão de um amadorismo e desleixo
surpreendentes que em nada credibilizam as instituições europeias e as nações que as compõem.
Num mundo de gigantes que se prestam a acordar,
como a Índia e China entre outros, a Europa unida terá mais capacidade de enfrentar os desafios
atuais e futuros. É necessário que os dirigentes europeus estejam atentos a isto e que preparem o terreno em vez de andarem a “apagar fogos” quando
estes surgem. É urgente também atuar junto das
populações, trazê-las mais perto do projeto europeu de uma forma simples, para que pouco a pouco percebam que não se trata de nenhum monstro
desconhecido. É também absolutamente necessário deixarmos de nos mergulhar em classificações
semânticas e atendermos ao facto premente de
que os sistemas existem é para servir ao ser humano e não ao contrário, que a política existe para
servir ao cidadão, que a economia e as finanças
existem para servir ao ser humano na gestão dos
recursos existentes e na criação de outros, que a
educação existe para elevar o individuo. Se podemos apontar ao projeto europeu muitas falhas,
não menos verdadeira é a intrínseca necessidade
do ser humano em se aglomerar. E nesta verdade
fundamental da natureza humana reside um dos
aspetos essenciais pelas quais a Europa se deve
esforçar até aos impossíveis pela Grécia e a Grécia deve fazer as correções que devem ser feitas e
esforçar-se por se manter no projeto europeu que
já sabemos pelas sondagens feitas é apoiado pela
grande maioria do seu povo.

Maria Helena Martins

Touro: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: Lute sempre pela sua
felicidade, não se deixe vencer pelos obstáculos. É possível que conheça uma pessoa muito especial. Saúde: Procure estar mais atento aos sinais que o seu organismo lhe envia.
Dinheiro: Todos os projetos que apresentar durante esta semana
estarão favorecidos. Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1

Leão: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau
Pressentimento, Angústia. Amor: Deixe-se levar pelos
seus sentimentos. Poderão ocorrer algumas mudanças no
seu relacionamento. Saúde: É provável que se sinta um
pouco indisposto. Dinheiro: Evite falar com os seus colegas sobre
assuntos que não lhe dizem respeito. Poderá solidificar as suas
finanças se confiar mais em si.
Números da Sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10

Sagitário: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas
Ilusões. Amor: Colabore em atividades familiares. Pense
um pouco mais na sua relação e reflita bem se é realmente
feliz. Saúde: Procure ser mais cuidadoso com o seu sistema gástrico. Evite situações de stress, estas poderão trazer-lhe
alguns problemas de saúde. Dinheiro: Evite deixar-se intimidar
por ameaças infundadas de um colega.
Números da Sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1

Virgem: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Durante esta semana vai conseguir colocar
as suas ideias no lugar. Saúde: Tome conta da sua saúde
e evite exceder-se. Cuide da sua mente. Dinheiro: Proteja-se de um colega com más intenções. Período de dúvidas profissionais. Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

Gémeos: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: Faça uma surpresa agradável a um familiar muito querido. Saúde: O seu bem-estar físico depende da sua
disponibilidade para descansar. Cuidado com as correntes
de ar. Dinheiro: Não haverão grandes alterações neste campo.
Evite desperdiçar dinheiro em coisas que não lhe fazem falta. Números da Sorte: 26, 3, 41, 10, 25, 5

Balança: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Período em que estará mais virado para si. Evite
ser agressivo e demasiado possessivo com o seu par. Saúde: Cuidado com as indigestões. Poderão surgir problemas
digestivos. Dinheiro: Proteja as suas economias. Não efetue gastos
supérfluos. Números da Sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40

Capricórnio: Carta Dominante: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade. Amor: A semana promete ser
marcada por muito romantismo. Saúde: Período sem grandes problemas ao nível da saúde. Dinheiro: Seja ousado e
faça uma proposta arrojada ao seu chefe. Poderá surgir um crescimento inesperado do seu poder material.
Números da Sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39

Caranguejo: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As crianças
da sua família necessitam da sua atenção e do seu carinho. Saúde: O seu organismo poderá ressentir-se de uma
dieta alimentar desadequada. Dinheiro: O seu esforço no trabalho
poderá vir a ser recompensado. É uma boa altura para pedir um
aumento, não tenha receio. Números da Sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11

Escorpião: Carta Dominante: O Sol, que significa Glória,
Honra. Amor: Tenha calma e evite tomar atitudes precipitadas. Pense bem antes de entrar de cabeça numa relação.
Saúde: A semana decorrerá sem grandes problemas a nível
de saúde. Dinheiro: Uma inesperada entrada de capital poderá fazer com que consiga pagar uma dívida. É um bom momento para
negócios.
Números da Sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22

Aquário: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. Amor: Evite deixar-se abater por uma discussão
com o seu par. Período em que está muito sensível. Saúde: É possível que venha a ter alguns problemas ao nível
ocular. Dinheiro: Não se esperam alterações significativas. Saiba
resolver situações complicadas. Números da Sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1
Peixes: Carta Dominante: A Temperança, que significa
Equilíbrio. Amor: Seja mais compreensivo com a sua cara-metade. Cuidado com os falsos amigos. Saúde: Imponha
um pouco mais de disciplina a si próprio. Atenção ao excesso de exercício físico. Dinheiro: Período favorável à concretização
de um negócio. O seu poder financeiro estará estável. Números da
Sorte: 2, 5, 4, 10, 11, 13
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Herberto Hélder
COORDENADO POR JOSÉ PEREIRA

H

erberto Helder foi
um dos maiores poetas portugueses contemporâneos.
De seu nome completo,
Herberto Hélder Luís Bernardes de Oliveira nasceu
no Funchal a 23 de novembro de 1930. Com dezasseis
anos deixou a Madeira para

concluir os estudos secundários em Lisboa. Em 1948,
matriculou-se em Direito
na Universidade de Coimbra. Logo desistiu do curso, trocando-o por Filologia Românica (licenciatura
que também não concluiu)
na Faculdade de Letras de
Lisboa. Regressou, então,
a terra natal. Em 1952, em
“Arquipélago” publicou os
seus primeiros poemas.
Voltou depois para Lisboa
e empregou-se na Caixa Geral de Depósitos. Em 1954,
na revista “Briosa” publicou
“Poemas Bestiais”. De regresso a Madeira, trabalhou
na Metereologia Oficial e
partiu de novo para Lisboa.
Aqui juntou-se ao grupo do
Café-Gelo, passando a colaborar em várias publicações
como
“Re-nhau-nhau”,
“Búzio”, “Folhas de Poesia”, da qual foi co-diretor,
“Graal”, “Voz do Tejo” e
“Diário Ilustrado”.
Em 1958, publicou o seu
primeiro volume de poemas intitulado “O Amor em
Visita”. Cinco anos mais
tarde, estreou-se também
como contista, com a colectânea “Os Passos em Volta”.
Poesia e conto vão aparecer misturados em “Apresentação do Rosto” (1968),
“Vocação Animal” (1971) e
Photomaton&Vox” (1979).
Em 1971 encontramos
Herberto Hélder em Luan-

da, como correspondente
de guerra do “Notícia”. No
mesmo ano, colaborou também com a revista moçambicana “Caliban” e regressou a Lisboa, onde passou
a colaborar no suplemento
de Artes do “Diário de Lisboa”.
A produção poética de

Herberto Hélder é abundante e a sua poesia é de
extrema riqueza expressiva
e metafórica. Em 1963, publicara um livro que basta
para lhe assegurar também
um altíssimo lugar entre
os prosadores portugueses
contemporâneos, Os Passos
em Volta. E ainda nos anos
60 saem Poemacto (1961),
Lugar (1962), Electronicolírica (1964), depois reintitulado A Máquina Lírica,
Húmus(1967) e Retrato em
Movimento (1967), que desaparecerá da obra para depois o que dele “foi possível
fragmentariamente salvar”
(dirá o próprio autor) reaparecer em Do Mundo (1994).
E em 1968 publica O Bebedor Nocturno, o primeiro
dos seus vários volumes de
traduções de poesia, e Apresentação do Rosto, título
que mais tarde rejeitará,
ainda que vários dos textos
que o compõem ressurjam
noutros livros, designadamente em edições posteriores de Os Passos em Volta e
em Vocação Animal (1971).
Herberto Helder nunca deixou de reorganizar e reescrever a sua obra, que encarava como um só “poema
contínuo”.
No início dos anos 70, volta a viajar pela Europa e, em
1971, trabalha em Angola
para a revista Notícia, de
Luanda. Numa das suas re-

portagens, ao viajar de carro
com o seu colega Eduardo
Guimarães, que ia ao volante, sofre um grave acidente
de viação que quase lhe custa a vida.
Novamente em Lisboa,
trabalha na editora Arcádia,
e também na RDP, como
jornalista, e colabora em
várias publicações, sendo
um dos organizadores da re-

vista Nova (1976). Em 1968
afirmara ir remeter-se ao silêncio e deixar de escrever,
voltará a fazê-lo mais vezes,
e, de facto, descontado Vocação Animal, não publica
nenhum novo livro até Cobra (1977), se excetuarmos
também os dois volumes da
sua Poesia Toda, publicados
na Plátano em 1973, ano em
que viaja para os Estados
Unidos.
Mas Cobra assinala o início de um período particularmente criativo, que inclui
O Corpo o Luxo a Obra
(1978), Flash (1980), a plaquette A Plenos Pulmões
(1981) e A Cabeça Entre as
Mãos (1982). E ainda Photomaton & Vox(1979), um
volume de prosa e poesia.
Mas o seu regresso com
A Faca Não Corta o Fogo,
possivelmente o melhor livro de poesia portuguesa do
século XXI, é avassalador.
Em 2013 publicou o notável Servidões, e em 2014
saiu A Morte Sem Mestre,
que assinalou a sua passagem para a Porto Editora e
que recebeu críticas bastante desiguais, quebrando pela
primeira vez o consenso
quase absoluto que se gerara em torno da sua obra.
Herberto Helder faleceu
segunda-feira 23 de março de 2015, aos 84 anos de
idade, em Cascais, Portugal.

Pensamento da semana

Boa semana!
Para um preso, menos 7 dias. Para os felizes, 7 motivos.
Para os tristes, mais 7 dias. Para a esperança, 7 novas manhãs.
Para a insônia, 7 longas noites.Para os sozinhos, 7 chances.
Para os ausentes, 7 culpas. Para os empresários, 25% do mês.
Para os economistas, 0,019 do ano. Para o pessimista, 7 riscos.
Para o otimista, 7 oportunidades. Para a terra, 7 voltas.
Para cumprir o prazo, pouco. Para criar o mundo, o suficiente
Para uma gripe, a cura. Para a história, nada.
Para a vida... Tudo!

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. Perda total ou parcial da fala. Desumana. 2. Recitar. Mulher que cria criança alheia. Mulo. 3. Intensidade. Executar.
4. Lamento. Todavia. 5. Dar asas a. Recear. 6. Composição poética
de assunto elevado e destinada ao canto. Claridade que o Sol envia
à Terra. Parte inferior ou pendente de certas peças de vestuário. 7.
Pancada dos equídeos com as patas traseiras. Plano. 8. Inflexibilidade. Contr. da prep. em com o art. def. o. 9. Dimensão de um corpo, a
partir da base até à sua extremidade superior. Empunhar. 10. Néon
(s.q.). Além disso. Sétima letra do alfabeto grego correspondente ao
e longo dos latinos. 11. Ourela. Erigir.
Verticais: 1. Planta criptogâmica aquática. Grande massa de
água salgada que cobre a maior parte da superfície terrestre. 2. Consagrado ao repouso (dia). Conhecer, interpretar por meio de leitura.
3. Altar cristão. Norma social. 4. Salto brusco. Que não está cozido.
5. Movia-se de um sítio para outro. Que é amigo da ordem. 6. Inclinação da alma e do coração. Cais. 7. Sem corola. O espaço aéreo.
8. Nome da letra M. Cólera. 9. Senão, dificuldade. Relativo a ele. 10.
Alguma. Cauchu preto e vulcanizado, usado na indústria eléctrica e
no fabrico de diversos objetos. 11. Claridade precursora do nascer
do Sol. Discursar.
solução

Horizontais: 1. Afasia, Crua. 2. Ler, Ama, Um. 3. Grau, Operar.
4. Ai, Porém. 5. Alar, Temer. 6. Ode, Dia, Aba. 7. Coice, Liso. 8. Rigor,
No. 9. Altura, Asir. 10. Ne, Ora, Eta. 11. Orla, Erguer.
Verticais: 1. Alga, Oceano. 2. Feriado, Ler. 3. Ara, Lei. 4. Upa,
Cru. 5. Ia, Ordeiro. 6. Amor, Gare. 7. Apétalo, Ar. 8. Eme, Ira. 9. Mas,
Seu. 10. Uma, Ebonite. 11. Aurora, Orar.

figuras de portugal
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Quadros

da Bial
Suspeitos de Corrupção
Augusto Machado

Investigação no laboratório da Bial; quadros da
empresa são suspeitos de corromper médicos.
O ex-diretor da empresa relatou ao Ministério
Público eventuais esquemas de aliciamento. A
Polícia Judiciária (PJ) já efetuou buscas no laboratório. Depois de médicos, farmacêuticos e
delegados de informação médica, a PJ entrou,
pela primeira vez, num laboratório, no âmbito
das investigações a burlas ao Serviço Nacional
de Saúde (SNS).
Na operação da semana passada estão em
causa suspeitas de corrupção ativa e passiva,
burla ao SNS e falsificação de documentos que
podem envolver altos quadros do grupo presidido por Luís Portela, os quais terão sido denunciados por um ex-diretor da Bial. Porém, em
comunicado, o gabinete da Procuradoria-Geral
da República (PGR) rejeita que a Bial tenha sido
constituída arguida. No total foram feitas 24 buscas pela PJ em vários pontos do país e foram
constituídos 17 arguidos (16 pessoas singulares
e uma coletiva). Em causa estão pagamentos
efetuados a título de estudos científicos mas
que se reportariam à prescrição de medicamentos. As buscas foram feitas na sede da farmacêutica, na Trofa, e nas delegações em Lisboa
e Coimbra. Na lista dos suspeitos estão ainda
médicos e delegados de propaganda médica.
Foi há dois anos que Rui Peixoto, então chefe
de vendas da zona norte da Medibial, foi constituído arguido e acusado num dos vários processos por burla ao SNS, que correm no Departamento Central de Investigação e Ação Penal
(DCIAP). Quando foi interrogado pelo juiz Carlos Alexandre, o ex-chefe de vendas disse: “que
o grupo Bial terá pago muitos milhares de euros
a médicos, através de cartões de compras ou
participações em “pseudo-estudos de mercado”, para prescreverem medicamentos comparticipados pelo Estado. A PJ acabaria por descobrir no computador de Rui Peixoto uma lista
com 447 médicos, eventualmente envolvidos
no esquema. Mas há mais: As investigações no
âmbito do combate à criminalidade económica
em 2014 a PJ permitiu detetar fraudes que lesaram o Estado em 5,5 milhões de euros, este foi
o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI)
de 2014. De acordo com o documento, no ano
passado a Unidade de Combate à Criminalidade Económica da Polícia Judiciária concluiu
“diversas investigações relativas a crimes de
corrupção ativa e passiva, recebimento indevido
de vantagens, falsificação de documentos, associação criminosa, branqueamento de capitais
e, sobretudo, tráfico de estupefacientes”. Numa
das investigações concluídas permitiu detetar uma fraude ao Serviço Nacional de Saúde
com base na “emissão de receituário falso”, ou,
noutro modo de atuação, prescrevendo equipamentos médicos “a troco de contrapartidas pecuniárias, viagens e logística de consultório”. Os
arguidos causaram um “prejuízo ao SNS superior a 1,5 milhões de euros”. No decorrer destas
investigações, envolvendo um número muito
significativo de meios foram realizadas 59 buscas, 33 detenções, constituídos 148 arguidos,
ouvidas mais de 250 testemunhas, apreendidos
objetos utilizados na prática dos crimes”, pormenoriza o relatório, que acrescenta ainda que, em
consequência da investigação, foram aplicadas
“medidas de coação graves”, Explicou a PJ.
Estas ações das autoridades de investigação
criminal e judiciárias, na opinião do ministro da
Saúde, Paulo Macedo, merecem ser apoiadas.
São operações de “grande envergadura” e o ministro felicita as autoridades por terem a coragem de combater a fraude no Sistema Nacional
de Saúde. Lá diz o provérbio: “Tudo está errado
quando os maus servem de exemplo”.
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Papa Francisco mais uma
vez surpreendeu o mundo,
com a sua encíclica sobre ecologia, denominada de “Laudato si”,
onde expressa algumas de suas preocupações diante
do uso irresponsável do nosso planeta. Recorreu a
um verso de S. Francisco de Assis, o seu mentor
desde a primeira hora, onde foi buscar inspiração
para iniciar a sua encíclica verde, “Louvado Sejas”.
E foi uma inspiração claramente deslumbrante,
pois o Papa viu sempre nesse nome, um símbolo
para o seu múnus, enquanto Pastor da Igreja Universal, incitando-nos a olhar para todas as outras
criaturas, a exemplo de S. Francisco. “Acho que
Francisco é o exemplo por excelência do cuidado
pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida
com alegria e autenticidade. Nele se nota até que
ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento
na sociedade e a paz interior”. Foi este o modelo
mais vigoroso que o Papa retirou dos ensinamentos
do Santo Pobre. Enquanto uns aplaudem este Papa,
pela coragem em escrever sobre a matéria, até o
agnóstico Mário Soares, vem enaltecer no seu artigo de opinião, outros, mais conservadores como
muitos americanos, apelidam-no de marxista, pela
sua ousadia em falar aquilo que dizem pertencer
à política. Com coragem o Papa Francisco escreve: “O movimento ecológico mundial já percorreu
um longo e rico caminho, tendo gerado numerosas
agregações de cidadãos que ajudaram na consciencialização. Infelizmente, muitos esforços na busca
de soluções concretas para a crise ambiental acabam, com frequência, frustrados não só pela recusa
dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos
outros. As atitudes que dificultam os caminhos de
solução, mesmo entre os crentes, vão da negação
do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas soluções técnicas. Precisamos de nova solidariedade universal”. De forma
clara aponta o dedo clarificando que “Custa-nos a
reconhecer que o funcionamento dos ecossistemas
naturais é exemplar: as plantas sintetizam substâncias nutritivas que alimentam os herbívoros; estes,
por sua vez, alimentam os carnívoros que fornecem
significativas quantidades de resíduos orgânicos,
que dão origem a uma nova geração de vegetais.

O Despertar Matinal
jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA CONCEIÇÃO
uando os raios solares penetram através das frinchas
da janela, e iluminam a penumbra do meu quarto, é quando
simultaneamente se ouve uma
sinfonia do cantar alegre dos
passarinhos. E nesse momento sinto um ligeiro
despertar agradável, o que me leva a deduzir, que
lá fora está um dia esplêndido. E logo num automatismo se interpela um sorriso no meu semblante
traduzindo assim um agradecimento ao artesão da
existência, por mais um dia maravilhoso que me
permitiu de viver. Muito embora compreenda que
neste maravilhoso planeta em que vivemos, a diversidade climática, é necessária para que a vida
se torne possível. Na realidade os dias são como as
pessoas!. Dias bonitos! Dias feios! Pessoas bonitas! Pessoas feias! Mas em toda a franqueza compete-nos a nós procurar e saber extrair a beleza de
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de produção e consumo, não desenvolveu a capacidade de absorver e reutilizar resíduos e escórias.
Francisco está consciente que pode acontecer uma
guerra mundial de grandes proporções derivado
da escassez de bens e diz que “numerosos estudos
científicos indicam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas é devida à alta
concentração de gases com efeito de estufa emitidos sobretudo por causa da atividade humana, particularmente agravado pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis
fósseis, que está no centro do sistema energético
mundial. E o Papa que veio da Argentina adverte
que se “tornou urgente e imperioso o desenvolvimento de políticas capazes de fazer com que, nos
próximos anos, a emissão de anidrido carbónico e
outros gases altamente poluentes se reduza drasticamente, por exemplo, substituindo os combustíveis
fósseis e desenvolvendo fontes de energia renovável. Para o Papa Francisco, “um problema particularmente sério é o da qualidade da água disponível
para os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas.
Entre os pobres, são frequentes as doenças relacionadas com a água. A diarreia e a cólera, devidas a
serviços de higiene e reservas de água inadequados,
constituem um fator significativo de sofrimento e
mortalidade infantil. Em muitos lugares, os lençóis
freáticos estão ameaçados pela poluição produzida
por algumas actividades extractivas, agrícolas e industriais, sobretudo em países desprovidos de regulamentação e controles suficientes”. “Basta, porém,
olhar a realidade com sinceridade, para ver que há
uma grande deterioração da nossa casa comum. A
esperança convida-nos a reconhecer que sempre há
uma saída, sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os
problemas. Todavia parece notar-se sintomas dum
ponto de rutura, por causa da alta velocidade das
mudanças e da degradação, que se manifestam tanto em catástrofes naturais regionais como em crises
sociais ou mesmo financeiras, uma vez que os problemas do mundo não se podem analisar nem explicar de forma isolada. Há regiões que já se encontram
particularmente em risco e, prescindindo de qualquer previsão catastrófica, o certo é que o atual sistema mundial é insustentável a partir de vários pontos
de vista, porque deixámos de pensar nas finalidades
da acção humana: «Se o olhar percorre as regiões
do nosso planeta, apercebemo-nos depressa de que a
humanidade frustrou a expectativa divina».”
cada dia que passa, e de cada pessoa que se cruza
o nosso caminho. Muitas vezes por detrás do feio
descobrimos muitas coisas lindas e maravilhosas,
temos que compreender que na complexidade da
vida encontram-se tesouros escondidos por descobrir. Na realidade cada criatura que faz parte do
puzzle deste universo, constitui um mistério que a
própria ciência não tem capacidade para desvendar,
o que por sua vez faz com que cada ser humano
tenha um valor inestimável . Ao tomar consciência
sobre todos estes factos verídicos que me rodeiam,
ao abrir a janela do meu quarto deparo com as cores resplandecentes que lá fora a natureza me oferece, e eu digo para mim mesmo, mas que mundo
maravilhoso!..Será que nós pobres mortais somos
dignos do paraíso em que vivemos? Dá para pensar que não!..Porque se fosse o caso as guerras não
existiam, contentávamo-nos com o que temos!..
Porque a terra tem recursos suficientes para que
todos os seus habitantes possam viver, e serem felizes. Mas para ser feliz é preciso ter coragem!..E
muitos decidiram de ser infelizes por cobardia.

Real Madrid
jogo de

O
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FC Porto preparam
homenagem a Casillas
e

presidente do Real Casillas, no estádio Santia- estamos a falar com o FC
Madrid revelou que o go Bernabéu, sendo a data Porto”, disse Florentino
clube está a acertar com o de 12 de agosto uma possi- Pérez, acrescentando que
se trataria de uma partida
de homenagem, no Santiago Bernabéu, em Madrid.
“Estamos a pensar em 12 de
agosto. Assinámos um acordo com o FC Porto. Não sei
se será neste verão, mas será
o mais rapidamente possível”, salientou. O guarda-redes internacional espanhol Iker Casillas assinou
um contrato de dois anos
com o FC Porto, depois de
ter representado o Real MaFC Porto a realização de um bilidade. “Vamos fazer-lhe drid durante 25 anos, desde
jogo de despedida para Iker uma grande homenagem e as camadas jovens.

“Eu quero é ganhar.
É nisso que penso”
E
m entrevista ao jornal
Record, Rui Vitória
abordou a sua chegada ao
estádio da Luz. O treinador ex-Vitória de Guimarães garante que os três
grandes são candidatos ao
título e que, na sua mente, só está uma ideia: “ganhar”.

ganhar em maio”.
“Queremos muito vencer,
como o Sporting também
quererá. Vai ser um jogo
interessante. Mas há muito
trabalho pela frente para fazer. Gosto de ser muito frio.
É um primeiro jogo, é um
troféu que está em disputa. Nada mais do que isso.

Seleção da Micronésia sofre
114 golos e pede ajuda à FIFA

P

articiparam pela primeira vez num torneio federado e perderam os três jogos, sem marcar qualquer
golo. Para alguns jogadores foi a primeira vez que saíram das suas aldeias.
A seleção de futebol da Micronésia sofreu nova humilhação ao perder com Vanuatu, por esclarecedores 46-0. Em
apenas três partidas, dos Jogos do Pacífico, a equipa leva já
um total de 114 golos sofridos, depois de ter perdido também por 38-0 diante de Fiji e por 30-0 com o Taiti. Perante
estes resultados, a federação pediu ajuda à FIFA, para ajudar a desenvolver o futebol naquela região do oceano Pacífico. Não fosse o facto de esta federação da Micronésia,
região formada por mais de uma centena de pequenas ilhas,
não fazer ainda parte da FIFA, a derrota por 46-0 diante de
Vanuatu teria sido considerada a mais pesada de sempre.
Por enquanto, contudo, os 31-0 da Austrália a Samoa, em
2001, continuam no primeiro lugar do livro dos recordes.
Agora a federação da Micronésia pede ao órgão máximo
do futebol mundial que reconheça esta seleção e a inclua na
federação asiática de futebol.

Meaghan Benfeito e
Roseline Filion Ganham a
Medalha de Ouro no Panam

lorizar nenhum adversário,
porque isso pode sair-nos
caro. E nem sequer faz parte da minha forma de estar.
(…) O Benfica joga sempre
para vencer, não há outro
caminho. Não me parece
que exista uma definição de
prioridades”, atirou, expondo depois os seus objetivos
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Rui Vitória concede este
sábado uma entrevista ao
jornal Record. Recém-chegado ao Benfica, o técnico
ex-Guimarães diz que chegou a um “clube moderno,
muito profissional, organizado e rigoroso, no qual me
sinto à vontade e tenho condições para implementar as
minhas ideias”. Esta é a primeira sensação do técnico
que, no momento de eleger
prioridades, só tem um foco:
“ganhar”. Questionado sobre o primeiro jogo oficial
da temporada, a Supertaça,
frente ao Sporting, que agora terá Jorge Jesus no banco, Vitória é claro: as duas
equipas vão querer vencer,
mas o mais importante não
é “vencer em agosto e não

Depois há muito trabalho a
realizar. Não quero ganhar
em agosto e não ganhar em
maio. Se puder ganhar o
ano inteiro, é o que vamos
à procura. O nosso foco
vai ser o próximo treino, o
próximo jogo e nada mais”,
atirou o novo timoneiro das
‘águias’. Num outro ponto,
relativamente ao início da
temporada e ao facto de disputar, à 5ª jornada, o clássico com o FC Porto, no Dragão, o técnico encarnado diz
que, na sua visão, o Benfica
não deve desvalorizar qualquer adversário, pelo que o
foco será trabalhar na máxima força para o próximo
encontro. “Sabemos a grandeza e a qualidade do Benfica, mas não vamos desva-

as duplas sincronizadas, Meaghan Benfeito, uma
das nossas jóias da comunidade portuguesa em
Montreal e Roseline Filion, do Canadá, levaram o ouro
(316.89). Ingrid de Oliveira e Giovanna Pedroso marcaram 291.36 pontos e ficaram com a prata, e as mexicanas Paola Espinosa e Alejandra Orozco o bronze
em termos de troféus. “Há (287.91) na plataforma de 10 metros.
uma Taça de Portugal, que
é importante, e uma Taça
Major
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