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Europa em Choque com
a Saída da Inglaterra
augusto machado
Brexit ditou o impensável:
a saída de um estado-membro, algo que não se esperava e
sem precedentes. Será que o pior
está para vir? Os populistas já
rejubilam enquanto anunciam

O

intenções de também eles suscitarem referendos nos seus países.
De Itália, Suécia e Holanda chegam os primeiros sinais, e a estes, por certo, se juntarão outros
vindos do nacionalismo extremo
Cont. na página 5

Primeiro ministro do
Canadá visitou a
Associação dos Pais
E
Mário Carvalho
m plena tarde de verão, 24 de
junho dia de São João, é o feriado nacional da província canadense do Quebec.
Embora oficialmente renomeada
como “Fête nationale du Québec”
em 1977, é mais conhecida com

o nome de “Fête de la Saint-Jean-Baptiste”. Também é uma celebração do movimento soberanista do
Quebeque. É um feriado e festival
provincial de grande participação
popular. Desfiles e festas ao ar livre
são comuns em toda a província a
Cont. na página 5

ho

ise do seu vin

ál
Servico de an

46

$

Cada

tinto e branCo

O
CLASbySCaIC
MOSTneO
bernet,
ru
,
ot
rl
, Me

Atenção: se não tem selo da Mosti
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale
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5187 Jean-Talon Est, St-Léonard
Para mais informações, contactar MARCO 514.728.6831

Mosti Mondiale 2000

Agenda comunitária
Jantar de angariação de fundos

A comissão organizadora da festa de Nossa Senhora dos
Milagres, promove no próximo sábado dia 9 de Julho, um
jantar de angariação de fundos para a festa de 2016. A organização deste ano, gostaria que a festa voltasse a ter o
brilho de 1993, ano em que foi fundada. Para isso contam
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Inauguração

F

oficial do

oi na passade terça-feira, 21
de junho de 2016, uma data
médiática por ser o início do verão, que a chefe proprietária Helena Loureiro abriu oficialmente,
com os seus amigos e a sua clien-

Portus 360

fantástica já foi preparada para poder vos servir de maneira óptima.
O Portus 360 fica um sítio a descobrir, onde a cultura culinária portuguesa está posta em destaque, com
uma atração turística. Não perca
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com todos os devotos de Nossa Senhora. O jantar consta
de sopa, “alcatra”, o prato mais tipico da ilha Terceira e
de sobremesa. A animação musical vai estar a cargo do
DJ New Touch. Mais do que nunca, necessitam da vossa
participação e ajuda. Venham festejar e celebrar connosco
a Senhora da Serreta, a mais venerada nos Açores. Para
mais informações e reservas, contacte Filomena Coelho
pelo telefone (514) 817-5875.

Quinta-feira

Festejamos
a nossa seleção
com portas abertas
para ver o jogo.
Podem comer boas
bifanas e beber à
fartura.

portugal allez

Quarta-feira 29 de junho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:32 Inesquecível
7:07 Zig Zag
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:12 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:09 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:01 Hora dos Portugueses
16:15 Bem-vindos a Beirais
17:00 Agora Nós
18:46 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
19:50 As Horas Extraordinárias
20:00 Manchetes 3
20:33 Palavra aos Diretores
21:06 Os Nossos Dias
21:50 Grande Entrevista
22:47 Notícias do Atlântico
23:49 A Culpa É Do Ronaldo
0:58 Janela Indiscreta
1:30 Bom Dia Portugal
QUINTA-FEIRA 30 de junho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:30 Poplusa
6:30 Grande Entrevista
7:15 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 Telejornal
14:07 O Preço Certo
15:00 Poplusa
16:00 Hora dos Portugueses

16:15
17:00
18:45
19:00
19:50

Bem-vindos a Beirais
Agora Nós
Hora dos Portugueses
24 Horas
As Horas
Extraordinárias
20:00 Manchetes 3
20:30 Literatura Aqui
21:00 Os Nossos Dias
21:45 Estórias do Tempo
da Outra Senhora
22:45 Hora dos Portugueses
23:00Notícias do Atlântico
Sexta-feira 1 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Sexta às 9
6:00 Números do Dinheiro
7:00 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 Telejornal
15:00 Números do Dinheiro
16:00 Hora dos Portugueses
16:15 Bem-vindos a Beirais
17:00 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Design PT
20:30 Janela Indiscreta
21:00 Os Nossos Dias
21:45 Traz prá Frente
22:45 Hora dos Portugueses
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 A Culpa É Do Ronaldo
1:30 Filhos da Nação
1:56 A Grandiosa
Enciclopédia do Ludopédio
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tela fiel, o seu novo restaurante
Portus 360, no 777 boulevard Robert-Bourassa, Montreal.
Nos convidados podemos destacar
a presença do Dr. Carlos Botelho,
da Azores Airlines, como do Sr.
Emanuel Linhares da Desjardins
Caixa Portuguesa e da JOEM. Este
evento permitiu descobrir a paisagem de Montreal, de um ponto de
vista alto com um interessante jogo
de luz proporcionado pelo sol.
O conceito do Portus 360 é simples, durante o jantar, o restaurante
está em movimento. Você precisará
de duas horas para realizar um 360.
Durante um período, a vista é sobre
o centro da cidade, com a sua arquitetura moderna, e do outro lado, te- essa oportunidade.
mos a vista sobre as montanhas da
margem sul de Montreal. A equipa
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Editorial

Não

creio que tenhamos falhado a
caminho do acesso à final do Euro
mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

S

omos vítimas de uma ilusão
que não é só nossa, a de que
Portugal e a sua seleção nacional
de futebol fosse capaz de arrancar-se à «tristeza vil e apagada» em que mais ou
menos sempre tem vivido. É tanto maior o tamanho da deceção, quando acompanhamos os jogos,
quanto é imensa a esperança. Os montes existem
para serem subidos e a «final» está à nossa espera.
O futebol e graças à televisão global; este desporto universalmente popular se transformou numa
complexa indústria capitalista à escala global
«embora em comparação com outras atividades»
de dimensão relativamente modesta. Os jogadores divididos entre o sentimento nacional e o sentimento transnacional, trampolim do «novo mundo» e os fãs do futebol e todos os que gravitam
em torno deste desporto experimentam os sinais
de uma verdadeira esquizofrenia. A sua extrema
complexidade oferece uma perfeita ilustração da
ambivalência do mundo em que todosvivemos.
Diga-se no entanto: desde o momento em que
adquiriu uma audiência massiva, este desporto
transformou-se no catalisador de duas formas de
identificação de grupo. Uma local «com o clube»
e outra nacional com a seleção nacional escolhida entre os jogadores dos clubes. No passado as
duas eram complementares, mas a transformação
do futebol num negócio global e acima de tudo
o estabelecimento extraordinariamente rápido de

um mercado global para os jogadores é cada vez
mais incompatível com os interesses económicos,
políticos e negócios, nacionais e globalizados por
um lado e por outro, o sentimento popular. Falar
de florestas a quem vive no meio de pedras: é assim o negócio globalizado do futebol, dominado
pelo imperialismo de umas quantas iniciativas
capitalistas com nomes que são marcas universais e um pequeno número de superclubes estabelecidos nuns quantos países competindo entre si
tanto em ligas nacionais como internacionais. As
suas equipas são recrutadas transnacionalmente,
onde apenas uma minoria dos seus jogadores são
nativos do país em que o clube está estabelecido.
Desde os anos 90, os jogadores têm sido procurados entre os não europeus. O desenvolvimento, no
que diz respeito aos clubes tem sido enfraquecido
severamente, de todos aqueles que não se encontram no grupo das superligas e super-competições
internacionais, mas sobretudo os que são de países
com grande exportação de jogadores, nomeadamente as Américas e África, como é visível pela

2016

crise nos clubes de futebol brasileiros e argentinos
que, no passado, foram motivo de orgulho.
Na Europa os clubes mais pequenos vão fazendo frente à competição dos gigantes sobretudo
através da compra de jogadores baratos, novatos
talentosos da terra ou de além-mar por exemplo,
acalentando a esperança de revender as estrelas
por eles descobertas aos superclubes. Concluindo,
deixemo-nos de hipocrisias e tenhamos a franqueza de reconhecer que, nesta comédia o que verdadeiramente conta é o dinheiro. As pessoas desconcertadas, perplexas olham umas para as outras
durante os jogos, com o ar de quem não podia
acreditar no que estava a ver. Contudo os imperativos não económicos da identidade nacional ainda foram suficientemente fortes para se afirmarem
no seio do jogo e, de facto suficientemente fortes,
quando o espirito de equipa se refletiu no campo,
para que se estabelecesse a competição como o
elemento mais poderoso a caminho do acesso à
final do Euro 2016.

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO RESIDeNCIAL
INTERIOR E EXTERIOR

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

S. João
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em

Santa Cruz

foram servidas pela a equipa Alberto Ribeiro, Sr.

mneves@avozdeportugal.com

Manuel Neves

C

ontinuando com as festas
na Missão de Santa Cruz,
decorreram neste fim de semana com um tempo excelente as
festas de João tendo como responsáveis Gonçalo Gomes e
Inês Gomes, a sua equipa.
Tiveram o seu início com a celebração da eucaristia presidida pelo responsável da missão o SR.
Padre José Maria Cardoso conjugado pelo diácono
António Ramos tendo nesta celebração neste ano da
misericórdia procedido à bênção de vários animais

Português de Montreal sendo esta marcha a mais
antiga deste continente América do Norte segundo dizem os seus responsáveis desta marcha, com

madrinha a Sra. Fátima Miguel e padrinho Júlio
Lourenço, ensaiador Jerry Arruda tendo como responsáveis um comité chefiado por Gilberto Alves
tendo encantado a assistência com as suas bonitas
marchas.
Assim terminando estas festas, a Missão de
Santa Cruz quer agradecer o grupo de voluntários chefiados pela a Sra. Inês Gomes e o seu
marido que trabalharam incansavelmente para
que estas festas se realizassem e também um

em que compareceram em grande número. Findo
a celebração no parque da missão dando início ao
arraial em que o caldo verde e as sardinhas assadas
Seabra e SR. Samuel. Estavam que era uma delí- agradecimento à comunidade que compareceu
cia e as malassadas pela equipa da cozinha chefia- em grande número, um muito obrigado e que
da pela responsável Inês Gomes. Tendo o arraial com certeza cá estaremos para o ano de 2017.
como animação o excelente conjunto Estrelas Da
Noite que se apresentou com um vasto reportório
musical que fazia vibrar a assistência, os ranchos
folclóricos Cana Verde, rancho folclórico Praias de
Portugal, sendo estes ranchos de pertença do Clube
de Portugal de Montreal sendo seu responsável o
Sr. Moreira, tendo deliciado a assistência com varias danças minhotas.
Pela entrada da noite seguiram as marchas populares sendo a primeira a da associação Portuguesa
do Canadá tendo como madrinha Viviane Lourenço, ensaiador Rui Inácio e responsável Suzete Nobre, tendo proporcionado as suas bonitas marchas e
com os os seus trajes muito bonitos; seguidamente
entrou em cena a marcha popular do clube Oriental

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
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

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.

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

São João
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na

APC

Mascotes - Cassandra, Lucas
Madrinha - Viviana
São
João
Alexandro
O espetáculo foi deslumbrante, contagiante e
Francisca reis
Eva - Vanessa, Amanda - Ema, Magali - Ra- abrilhantaram o serão com os temas de São João.
ealizou-se mais uma edi- quel, Suzette - Clarise, Amália - Elizabeth, Laura As Marchas como os Ranchos são a represenção da Marcha da APC,
a marcha das mulheres quinta-feira 23 de junho de 2016
com a deliciosa sopa da casa,
as famosas sardinhas e bifanas.
A música este ano esteve a cargo do novo DJ da
comunidade, Sylvio Martins, DJ LUSOstyle
que fez um excelente trabalho. A apresentação e
freis@avozdeportugal.com

R

- Cristina, Emília - Graça, Isabel - Gina,
coreografia da marcha está a cargo de Rui Inácio Otília - Sandra, Margarida - São, Cristina - Ana
o ensaiador, formada por 35 elementos em or- Isabel, Conceição - Maria José, Rosa - Gracinda,
Jessica - Sandra.
dem: Porta Bandeira - Júlia, Lídia, Lucinda

Primeiro

ministro do Canadá
visitou a Associação dos Pais
Continuação da página 1
sede da Associação dos Pais, localizada no bairro de villeray, no 333 da rua Castelnau em pleno
coração do sítio aonde é organizado um festival
musical.

no passado por várias vezes por lá passou muitas
horas juntamente com os filhos a conviver com
os associados desta associação, enquanto somente um simples deputado do círculo eleitoral de
Papineau, mas com um grande nome “Trudeau”!
Este ano foi diferente e muito marcante para esta
associação portuguesa porque ele fez questão de
entrar no interior e saudar a todos, não evitando
o cheiro das sardinhas grelhadas e até tirar uma
fotografia ao lado da bandeira portuguesa. Quando entrou disse “salut, mes amis portugais” e ao
sair disse “Obrigado!”
A Associação dos Pais está de parabéns não
só por ter acolhido nas suas instalações esta tão
ilustre figura política, o primeiro ministro do Canadá, mas também porque neste mês de junho
pagou por completo a dívida (hipoteca) da casa.
Por volta das três e meia da tarde, por meio da Como diz o ditado, quem não deve não teme,
multidão presente, quem aparece rodeado de
muitas câmaras de televisão, fotografas e evidentemente muitos guarda-costas e policias, o
primeiro ministro do Canadá Justin Trudeau,
como fosse um cidadão qualquer, cumprimentando e saudando a população em geral, tirando
fotografias e até os famosos selfies.
Quando ninguém previa, aquela visita deste tão
ilustre governante do Canadá, neste festival, eis
que Justin Trudeau, surpreendeu a todos os presentes, mas ainda mais foi uma surpresa quando

aquele que cumpre as suas obrigações e não deve
nada nem prejudicou ninguém pode viver descansado porque não tem credores.
Com muito trabalho e sacrifício dos seus dirigentes e associados conseguiram realizar este
sonho ter a sua própria casa e sem dívidas!
Os vivos terão que dar continuidade à obra
fazendo crescer aquilo que alguns membros
ele disse aos seus guardas que queria entrar no que infelizmente já faleceram tiveram muito
interior da sede da associação dos pais, e desta gosto de começar!
maneira voltar de novo a entrar nesta casa que

tação da cultura e da identidade de um povo, um
importante veículo de transmissão de valores e
património cultural, não é só cantar e dançar é
um grande trabalho de equipa, é ter ideias novas e graças à Suzette Nobre que é a ALMA DA
MARCHA da APC, o tema deste ano foi a música, as mais lindas vestes feitas pelas costureiras Clarise e Preciosa. A marcha das mulheres
da APC foram recebidas com muitos aplausos e
muita alegria de todos presentes.
As marchas de São João são constituídas
com o objetivo de prestar homenagem a São
João.
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Festas do Divino Espirito
Santo Casa dos Açores do Quebeque
do 19 de junho ao 26 de junho de 2016; durante esta semana com muita fé, devoção à
Francisca reis
reza do terço e as preparações para o grande
Casa dos Açores do Que- fim-de-semana.
beque festejou as suas Foi no passado sábado 25 de junho, dia do tratradicionais festas do Divino dicional jantar de carne guisada e massa sovada
Espírito Santo neste grande
fim-de-semana de São João

freis@avozdeportugal.com

A

que estava uma delícia, um serão muito bem passado em alegria entre sócios e amigos da Casa
dos Açores. Não podia faltar a presença dos Foliões e dos músicos do Rancho da Casa dos Aço-

Festas do Divino Espirito Santo
São Pedro de Santa Teresa
Sábado dia 25 Junho // pelas 10 am

Escolha do gado no abattoir Clément.
São todos convidados a participar connosco. Vamos servir um lanche a todos presentes.

SEXTA-FEIRA DIA 1 DE JULHO // 20H00

Também
servido a será
guisada Carne
presente a todos
sn
da Assoc a cede
iação

Recitação do terço
Bênção da Carne, pão et vinho na Associação Portuguesa de Santa Teresa pelo Sr Padre Jean Thomas.
Eddy Sousa

Conjunto Sagres

Allan Castro

Dj Jeff Gouveia

SÁBADO DIA 2 DE JULHO

8h00 : Distribuiçāo das pensões
Os festejos será No parque do

Serviço de bar
completo e Petiscos

estacionamento da Gare de Ste-Therese

19 HORAS ANIMAÇÃO COM

• Conjunto Sagres e Allan
• Marchas da APC
• Caldo da meia noite será servido a todos presentes

DOMINGO DIA 3 DE JULHO

Castro (Vindo de Toronto)

Serviço de bar
completo e Petiscos

11h30 : Encontre na Associação
12h30 : Saida do cortejo em direçao da igreja Coeur-Immaculé-de-Marie
13h30 : Missa Solene na Igreja Cœur Immaculé de Marie
ANIMAÇÃO COM

• Conjunto
• Rancho Folclórico
• Filamonica de Laval

Sopas d
oD
Espirito ivino
Sa
será ser nto
v
pelas 16 ida
h00

Evolution e Dj Jeff Gouveia
Convidamos toda a comunidade a participar
nas nossas grandes festas de São Pedro

ASSOCIATION PORTUGAISE DE SAINTE-THÉRÈSE
103-B, RUE TURGEON, STE-THÉRÈSE, QC, CANADA J7E 3H8
TÉL : (450) 435-0301

res que animaram o serão com música e cantoria,
houve arrematações de bolos de massa sovada,
de suspiros e também de bandeiras portuguesas.
No domingo, a tradicional coroação na Igreja
Saint-André-Apôtre acompanhada pela Filarmónica Portuguesa de Montreal, e as tradicionais
sopas do Divino Espírito Santo.

Novo CD

Cathy Pimentel
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de

ve no Festival Portugal a vender o
CD. Agora podem comprá-lo na Pasylvio
daria São Miguel, Picado, e pela inmartins
ternet no ITunes, Amazon e Spotify.
Há cinco canções: Fado Triste,
oi no 9 de Fado Hilário, Canção Açoreana, As
maio
de minhas Asas, e, Amor é fogo.
2015, que o or- Amor é um fogo que arde sem se ver,
é ferida que doi, e não se sente;
ganismo
Lusobec apresentou a sua primei- é um contentamento descontente,
é dor que desatina sem doer.
ra atividade cultural, na igreja
É um não querer mais que bem querer;
Saint-Jean-Baptiste.
Com um equipamento de gran- é um andar solitário entre a gente;
de envergadura. Este evento ficou é nunca contentar-se de contente;
smartins@avozdeportugal.com

F

uma obra que vai ficar para a história da nossa comunidade. Parabéns
aos patrocinadores que deram uma
grande ajuda para financiar este
projeto, Lusobec, Altapex, Worlee,
Lusaq, A Voz de Portugal, Radio
Centre-Ville.
Para finalizar, LÍDIA JORGE
em destaque no festival de literatura de Montreal-Canadá. Pela
primeira vez no Festival Internacional de Literatura de Montreal
um escritor europeu que não
francês em grande destaque num
espetáculo intitulado “A Noite das
Mulheres que Cantam... o Fado”:

é um cuidar que ganha em se perder.
Pessoalmente e tecnicamente é
sem equívoco, a qualidade da gravação do espetáculo é sensacional,
e sempre adorei a guitarrada portuguesa, e neste CD, os guitaristas de
Portugal são incríveis tal como os

como um dos melhores momentos
culturais da comunidade, sendo um
evento gratuito para a comunidade
e para os montrealenses.
Um ano depois deste evento, muitos estão à espera de mais outros
eventos como este. Mas, para contentar os amadores de Fado, a Cathy
Pimentel quis imortalizar este evento em CD.
Cathy Pimentel: Fado Coimbra
No mês de maio ela começou a
vender o seu novo CD pouco a pouco, já fez várias entrevistas através
da comunidade e em Toronto, este-

guitaristas da Cathy Pimentel, são
grandes artistas. E, a voz da Cathy
é uma das mais belas vozes da comunidade.
Quero dar os parabéns à Cathy
Pimentel e à sua equipa por mais

http://www.festival-fil.qc.ca/nuit-femmes-chantent-fado.
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Anedotas
Discussão de loiras
Duas amigas falavam de outra que era loira:
- Sabes que vi a Xana no outro dia?
- E como estava ela? – pergunta a outra interessada.
Diz a primeira:
- Estava ela e outra loira numa mota a discutirem quem
ia à janela!
De onde vem a electricidade?
Na escola, pergunta o professor:
- De onde vem a electricidade?
- Do Jardim Zoológico! – responde prontamente o aluno.
Espantado, questiona o professor:
- Do Jardim Zoológico?
Explica o aluno:
- Pois! O meu pai, quando falta a luz em casa, diz sempre: “Aqueles camelos”…
Preocupações da crise
Na rua, uma senhora é abordada por um repórter, que
lhe pergunta: - Por favor, posso saber a sua opinião sobre os resultados das últimas eleições, das decisões do
governo e as consequências para o País?
A senhora: - Olhe, tudo isso foi uma desgraça! E outra
desgraça ainda pior é a fome que se alastra, o desemprego galopante, a emigração dos jovens técnicos… Ah!
Agora reparo! Já são quase duas da tarde e ainda não
almocei! Vim mesmo agora do cabeleireiro e tenho de
me apressar porque deixei o carro mal estacionado…
Loira de férias para o Brasil
Uma loira ia de férias para o Brasil. Vai ao balcão de
embarque e pergunta:
- Gostava de saber a duração da viagem de Portugal
para o Brasil.
Diz a funcionária: - Só um minutinho…
E responde a loira: - Ahh é rápido… muito obrigado!

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. Almofada para assento ou encosto.
Conjunto das pessoas mais cultas. 2. Serve para chamar ou saudar. Designa dor, admiração, repugnância.
Naquele lugar. 3. Parte inferior ou terminal dos membros
inferiores. Farfalheira. 4. Pequena vasilha feita de aduelas. 5. Objetar. Apertar com nó ou laçada. 6. Que sabe
muito, douto. Folhoso. 7. Vaga. Título dado aos chefes
de certas tribos muçulmanas. 8. Esquadra naval. 9. Pancada com a correia. Grito de dor ou de alegria. 10. Monarca. Recitei. Sufixo diminutivo. 11. Dar urros. Nivelar.
Verticais: 1. Abundante. Que não está cozido. 2. Designa afirmação (interj.). Parte mais larga da enxada.
Cortar e triturar com os dentes. 3. Título do soberano da
Pérsia. Aquele que diverte os outros com os seus ditos e
modos. Gracejar. 4. Reduzir a farinha. 5. Que é da raça
dos mus. Pessoa excessivamente gorda (fig.). 6. Apre.
Condutor de palanquim, na Índia (Norte). 7. Fim, intuito.
Agregar. 8. Rua ladeada de árvores. 9. Óxido de cálcio.
Ramada. Ósmio (s.q.). 10. Órgão do sentido da visão.
Sétima nota da escala musical. Atrela. 11. O bagaço de
que se faz a água-pé. Disputar com obstinação.
Carneiro: Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade. Amor: Tenha pensamentos positivos, pois nem tudo na
vida nos pode correr pelo melhor. Saúde: Não terá que se preocupar,
está em plena forma. Dinheiro: Terá algumas dificuldades.
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36
Touro: Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa
Melancolia, Separação. Amor: Desta vez vai deixar os preconceitos
de lado e lançar-se na paixão de cabeça. Saúde: Tendência para
dores musculares. Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Gémeos: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua família necessita que lhe dê mais
atenção. Dê a mão a quem dela precisa. Uma palavra de consolo
será sempre bem recebida. Saúde: Deve ter mais cuidado com os
seus ossos. Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido. Números
da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Caranguejo: Carta da Semana: Cavaleiro de Copas que
significa Proposta Vantajosa. Amor: Pequenos desentendimentos
poderão deixá-lo muito magoado. Saúde: O seu organismo pode
ressentir-se. Dinheiro: Torna-se urgente uma mudança de atitude.
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

Brexit:

vitória do populismo

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

O

Brexit foi a primeira
grande vitória do populismo demagogo e barato, e a primeira grande derrota da Humanidade enquanto conjunto de
seres humanos que empreendem a grande
caminhada evolutiva.
1. O populismo é hoje a grande força política,
que valendo-se dos chamados temas fraturantes, abre brechas na sociedade que permitem a
ascensão de personagens oportunistas, ambiciosas e fanáticas, mas que carecem do mais
ínfimo pó de liderança positiva que em vez de
aglomerar as massas populares motivando-as
para enfrentar as dificuldades, disfarçam o
seu oportunismo e fraqueza oferecendo “soluções” que não passam de ilusões. Se vivêssemos nos tempos anteriores ao despoletar da
2ª Grande Guerra, não duvido que muitos dos
atuais políticos estariam a bombardear a opinião pública com mensagens cor de rosa sobre as intenções de Hitler, e que seria melhor
chegar a um “entendimento” e “negociarmos”
com ele (Hitler) em vez de nos atirarmos para
uma guerra que exigiria esforço físico, mental
e emocional. Atualmente as massas só querem
“pão e circo” e assim abre-se uma autêntica
autoestrada para o oportunismo. Grandes impérios do passado perderam-se completamente
por esta via.
2. Os referendos são um dos grandes atrativos
da democracia, contudo levanta-se a questão:
será que se deve dar às massas populares a responsabilidade de escolherem algo para o qual
eles não estão preparados e consequentemente
serão facilmente manipuláveis? Este tema é
interessante, pois levanta questões técnicas de
legitimidade de escolha, ou seja, qual o nível
de adesão no escrutínio e qual o valor ganhador para se achar que determinada fação tem a
vitória de escolha. Se falamos de temas onde a
vitória de determinada fação não determina na
prática uma obrigação para a fação “derrotada” no referendo, como por exemplo o aborto,
onde a liberdade de abortar não implica que
quem não o defenda seja obrigado a fazê-lo,
já em questões que determinam uma obrigação, talvez fosse necessário ser mais exigente
com a decisão popular por forma a evitar problemas. Como analogia temos as alterações à
constituição em Portugal, onde é necessária
uma maioria qualificada de 2/3 para que a alteração seja aprovada, desta forma garantindo

Horóscopo

um amplo suporte popular sendo mais fácil a
responsabilização do povo (ou neste caso da
alteração à constituição, os partidos eleitos
pelo povo).
3. Que futuro espera a UE (União Europeia)
e o Reino Unido? Independente do que aconteça, será certo que o Reino Unido enfrentará
problemas internos, mas também a sua imagem internacional ficará manchada por um
longo período, pois ficará associada a uma
tendência de escolha egoistamente nacionalista, em que o mundo exterior é apenas visto
como fonte de rendimento despersonalizado.
A opção pela saída marcará também uma tendência de instabilidade nas relações externas,
porque quem lidar com o RU estará sempre à
espera que eles façam marcha atrás a qualquer
momento quando lhes convier, ou seja, não serão um parceiro confiável. A instabilidade será
nota marcante, que já se começou a manifestar
não financeiramente e economicamente, como
o será em termos internos. Na UE teremos um
enfraquecimento, uma intensificação do eixo
franco-alemão, o que poderá provocar algum
desequilíbrio no seio dos restantes 27, sem
contar com as tensões internas dentro de cada
país.
4. Uma última nota de manifesto pesar pela
escolha dos ingleses. Sei que muitos não esperavam nem querem este desfecho, contudo
uma grande maioria que votou pela saída da
UE levanta constantemente a questão da imigração ou atira as culpas externas pelas dificuldades que enfrentam. Interessante alguns
relatos de reformados, que foram negociantes
internacionais mas que agora votam contra
aquilo que lhes permitiu construir a vida de
conforto que usufruem agora... Se fossem bem
informados, verificariam que o mundo inteiro vive tempos assim, e que não é só a ilha
onde vivem que tem esse problema de incerteza: muitos países passam por essa situação, de
uma forma mais ou menos acentuada, estando
até fora de qualquer associação mais profunda
como a UE. Vêm agora a lume as várias falsidades da própria campanha pela saída, muitos
se manifestam arrependidos e iludidos pela
informação que receberam, contudo isso agora não é suficiente para alterar, pelo menos a
breve trecho, a ferida aberta tanto no RU como
na UE. O ser humano busca incessantemente
relacionar-se com o seu próximo, a um nível
mais profundo do que uma mera relação comercial, e todas as barreiras ou recuos contra
esta tendência cedo ou tarde serão desfeitos,
com pesar pelo tempo perdido.

Maria Helena Martins

Leão: Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Uma boa conversa com o seu
companheiro fortalecerá a vossa relação. Saúde: Cuidado com os
rins, beba muita água. Dinheiro: Poderão surgir boas oportunidades,
não as deixe fugir. Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

Sagitário: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa
Lealdade, Reflexão. Amor: Tente ser mais seletivo nas suas amizades.
Saúde: Poderá sofrer de alguma rouquidão. Dinheiro: Tenha algum
cuidado com as pessoas que trabalham consigo, pois se lhes abrir o
jogo poderá sair prejudicado. Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

Virgem: Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa Poder
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Poderá andar de
paixão em paixão. Domine a sua agitação, permaneça sereno e
verá que tudo lhe sai bem! Saúde: Sentir-se-á em forma. Dinheiro:
Surgirão vários projetos que lhe permitirão alcançar aquela quantia de que
tanto necessita. Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

Capricórnio: Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa
Trabalho. Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo
que vai dizer, pois essa impulsividade joga muitas vezes contra
si. Saúde: Cuide mais dos seus pés. Dinheiro: Não deixe que os
outros tomem decisões ou falem por si, imponha o respeito no seu local de
trabalho. Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Balança: Carta da Semana: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos
obstáculos. Só você é responsável pelo seu caminho! Saúde:
Procure fazer algum tipo de desporto. Dinheiro: Maré pouco
favorável para investimentos. Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Aquário: Carta da Semana: O Carro, que significa Sucesso. Amor:
Não deixe que terceiros se intrometam na sua relação afetiva. Saúde:
Dê mais atenção à sua saúde, pois na verdade quando julgamos estar
bem nem sempre o estamos. Dinheiro: Período pouco favorável a
grandes investimentos. Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Escorpião: Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder
de Concretização, Respeito. Amor: Vai apaixonar-se facilmente,
estará com um grande poder de sedução. Saúde: Estará em boa
forma. Dinheiro: Pode agora comprar aquele objeto de que tanto
gosta. Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Peixes: Carta da Semana: A Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Não se precipite numa decisão importante.
Saúde: Cuidado com os resfriados. Dinheiro: Exponha as suas ideias
de forma clara e objetiva para que elas surtam o efeito que deseja.
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

Europa
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Choque

da Polónia, da Hungria, da Eslovénia e da
Áustria. São extremas-direitas que exigem o
regresso ao respeito pela vontade do povo, de
um reconquistar da soberania do Estado.
Muitos perguntam: mas afinal como é que chegamos ao ponto de alguns membros quererem
sair? A resposta, dizem os entendidos, é assustadoramente simples. Esta união que vivemos
está longe da idealizada pelos pais fundadores.
Encontra-se submetida a um diretório de burocracia, que tecem a subjugação dos povos
(que não os elegeram) ao primado da economia
sobre as pessoas. E, os mesmos acrescentam:
“cosida por linhas frágeis, a União Europeia vê
um dos seus fios quebrar-se porque fez de conta que essas costuras não eram frágeis”. Se a
União Europeia tremeu ou treme com a saída da
Inglaterra é, porque dizem os entendidos, “não
quis olhar ao longo dos últimos anos para a crise que atravessava. Dos desequilíbrios entre
blocos, às medidas impositivas de austeridade,
do drama dos refugiados ao crescimento de fenómenos extremistas, têm sido muitos os sinais
de divergência”.
A decisão maioritária pela saída do Reino Unido, há quem diga que foi o culminar de uma
fragilidade que se arrastava há muito. E, simultaneamente, poderá ser o princípio de uma crise cujos contornos somos ainda incapazes de
antever. Vamos melhorar? Há quem diga, dificilmente. Bons exemplos de liderança de que
precisamos não estão à nossa vista. Receia-se
a estabilidade do setor económico e a incerteza do futura da União Europeia. O que muitos
A minha vida tornou-se um desastre. Perdi
o meu trabalho e a minha relação familiar
a degradar-se de dia
para dia. Visitei outros conselheiros e curandeiros e só o Anjo me
voltou a dar a Esperança e pude
assim reconstruír a minha relação. Obrigada Anjo

Era um homem
de negócios com
sucesso mas no
último ano tudo
começou a ir mal
ao ponto de quase entrar em
banca rota. Consultei o ANJO
e ele livrou-me da bruxaria
que o meu vizinho me tinha
imposto. JACOB

com a

Saída

da Inglaterra

perguntam é: qual será o próximo país a sair da
UE?...
É de lembrar que David Cameron, ao pensar
no referendo, quis brincar com o fogo e queimou-se. O que agora interessa, para seu bem e
para o bem dos ingleses é que as chamas que
ateou não ameacem seriamente o futuro do Reino Unido e o futuro do projeto europeu. A pergunta está no ar... E agora?, o projeto europeu
vai sobreviver? Dizem alguns políticos que,
provavelmente, vamos todos perder (referindo-se à UE). Já estamos a perder. Sente-se a turbulência nas bolsas, que obrigou o Banco Central
Europeu e o banco da Inglaterra a injetar liquidez financeira nos mercados, ao desequilíbrio
político e económico emanado pelo poder de
Berlim e pela fraqueza de Paris, à perda atlântica. Outros dirão que são as ações dos abutres
populistas a exigirem, um pouco por toda a
Europa, consultas referendárias à manutenção
desta União.
Outros alegam que, “hoje como nunca antes,
os líderes europeus precisam de saber devolver
o sonho aos povos – sem falsos pregões. Só assim seremos capazes de construir uma Europa
que cresça na diversidade e no respeito por to-

INFORMAÇÃO PaRA
QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.

Toda a minha família
veio do meu
país para nos
visitar e conosco celebrar
o nascimento do nosso primeiro filho. Um sonho que
se tornou realidade Depois
de muitos anos de frustrações, encontrei finalmente a
boa pessoa. Obrigado Anjo.
Claudia.
Voltámos a
viver como
família
outra vez
depois de saír-mos da
banca rota,devido a
um ritual voodoo que
nos tinha destruído.
Agora estamos de saúde e protegidos contra
as más influências

dos”. Mais do nunca, dizem outros, a Europa
precisa de lucidez e liderança. Infelizmente, em
vão se procura nas reações dos líderes europeus
uma frase marcante à altura deste momento histórico ou sequer o mais vago sinal de que sabem
por onde começar a apagar o fogo que arde com
cada vez mais intensidade, à medida que se somam os pedidos de novos referendos.
“Há pessoas ou até países que se sentem
sós... Porque constroem muros à sua volta
em vez de pontes”.
Tenham todos um bom dia...

Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta:
514 790.0251
Contacto publicitário:
514 366.2888

Domingo

das

16h

às

18h

5877 Papineau, Montreal, Qc
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Embaixada de
Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt
2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
T.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366 | E-mail: Montreal@mne.pt
Horário de Atendimento
2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00
6ª das 8h30 às 13h00

Câmbio do dólar canadiano
28 de junho de 2016
1 euro = cad 1.446100
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal
T.:514.495.3284
Ass. mulher port. do canadá T.:514.983-7837
ASS. PORTUGUESA N.S.F. DE LAVAL
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. 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.: 514.843.8982
Clube Oriental de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2
T.:5 14.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
festival Portugal em mtl T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes
T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1
T.: 514.273.4389

CENTROs

Ajuda à Família
T.: 514.982.0804
Ação Sócio Comunitário
T.: 514.842.8045
Integração e cultura luso T.: 514.252.5233

Filarmónicas
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

igrejas

ASSEMBLEIA DE DEUS
Igr. Batista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

escolas

lusitana	
Portuguesa de brossard
Portuguesa de laval
Santa cruz - Montreal

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec,
www.mapoulemouillee.ca

T.:514.648.8343
T.:514.618.9087
T.:450.681.0612
T.:514.388.4129
T.:514.844.1011
T.:514.844.1406
T.:514.668.5601
T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035
T.:514.353.2827
T.:514.466.9187
T.:450.681.0612
T.:514.844.1011

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124
renovações

importadores

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Rancho folc. santa cruz
Praias de Portugal

restaurantes

padaria

SERVIÇOS consulares

Ranchos Folclóricos

notários

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

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

T.: 514.668.6281

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
agências
funerárias

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

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

ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com
contabilista

dentista

MERCEARIA
SÁ E FILHOS
4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

GRANITE
LACROIX INC.

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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.

LE Grill
Tasquaria

2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste
cupão receba 15% de
desconto no total da fatura.

assure-toi.ca

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

www.solmar-montreal.com

A mercearia das famílias portuguesas

monumentos

4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443

restaurantes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

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

TRAGA O
SEU VINHO

serviços
financeiroS
Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

514.522.5175

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

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

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM ANUNCIA.
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EMPREGOS

†

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
Terrassement Terra-nova , empresa em crescimento
procura paisagista com experiência em “pavé-uni”,
muros e escadas em blocos e asfalto e também
operador de escavadora com carta de condução
classe 1-3-5. Roberto: 514-992-1586
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

Precisa-se de um trabalhador em
manutenção geral de edifícios comerciais,
deve ser desembaraçado e dinâmico para
uma companhia de imóveis.
Bom salário para
candidato com experiência.

T 514-355-7171
info@plexon.ca

Companhia em paisagismo está
à procura de homens com ou
sem experiência com
carta de condução.
514-242-7649

Novo “Concept”

Precisa

no

de grelhadores,

Velho Montreal

Empregadas/os
Lava-pratos (plongueur)

Excelentes

de mesas,

condições

514-570-2795
chefe silva

serviços

Controle o seu peso.
Sinta-se no seu melhor.
Resultados garantidos.
Pacote de experiência, 3
dias.
Carlos Palma
514-961-0770

Precisa-se de cozinheiro/a
para trabalhar na grelha com
experiência a tempo inteiro.
Patrícia: 514-814-0362
Somos uma família que fala inglês em Montreal e
estamos à procura de uma governanta (babá) responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis a
aceitar para viver connosco ou não. Estamos prontos a patrocinar e oferecer contratos se necessário. Tarefas domésticas gerais, tomar conta de 2
crianças. Por favor, envie a sua informação, juntamente com o seu número de telefone para lilasara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la com
mais detalhes.

Precisamos de uma
costureira. Deve ser capaz
de: plain, overlock, button,
button hole, coverstitch
e collarette. Trabalho
durante todo o ano.

514-381-5566 x 22

serviços
Renovação | Manutenção | Reparações
Fazemos de tudo, pintura, cozinha, casa de banho,
subsolo, etc. 438-396-8160

1925 – 2016
É com grande pesar, que a família vem por este meio
informar o falecimento em Montréal, no passado dia 27 de junho de 2016, com 91 anos de
idade, de Maria Teresa Gaspar,
viúva de José de Matos Rebelo, natural de Cabouco, Lagoa,
São Miguel, Açores.
Ela deixa na dor os filhos/a Daniel (Natália), Maria de Lurdes
(Fernando), Valentino (Irene),
José Carlos (Nora), Cidália
(Martin) e Teresa (Maxime), Valentino, Maria de Lurdes, Maria
Teresa, netos/as, bisnetos/as,
cunhada Joana, sobrinhos/as,
primos/as, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues 514-918-1848
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 29 de junho de
2016, das 14h às 17h e das 19h às 22h, e amanhã quinta-feira dia 30 de junho de 2016 a partir das 8h. Segue-se a missa de corpo presente, na quinta-feira dia 30 de
junho de 2016, às 10h na Igreja Santa Cruz, 60 rue Rachel Ouest, sendo sepultada em cripta no Cemitério De
Laval, 5505 Ch. Bas St-François, Laval. Renovam com
profunda saudade, a missa do sétimo dia, no domingo
dia 3 de julho de 2016, às 10h na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

O Caminho Da Vida
jconceicao@avozdeportugal.com

Companhia precisa de homens ou mulheres com experiência na indústria da limpeza para edificios corporativos, comerciais ou industriais. Deve ter um carro.
450-975-2303 ou enviar CV
por Fax 450-975-1977

MARIA TERESA GASPAR REBELO

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

T

odo o caminho da vida é
passar da ignorância ao
conhecimento, e da obscuridade à luz, e do incompleto
ao completo, e do inconsciente ao consciente, e do medo
ao amor, e o amor é eterno.
No exercício do livre arbítro que reside na parte mais espiritual da nossa alma, a inteligência
e a vontade própria do homem podem fazer escolhas que orientam a sua existência, os seus
pensamentos e as suas acções numa direção que
não é unicamente o fruto do seu caráter, dos seus
desejos, dos seus instintos ou talvez ainda as
prejudiciais sub estimações da educação que ele
recebeu. É uma maneira de sair da sua carcaça
integral. Ninguém nasce livre!
Nós tornamo-nos livres. A humildade e a alegria rimam de mãos dadas. Porque eu amo intensamente a vida e sei que ela é definitivamente
preciosa. Todos os que sofrem e que remontam
esse sofrimento para o transformar em alegria,
aprenderam a conhecer o preço da vida. Desde
então nunca cessarão de querer no seu gran-

de esplendor, não somente para eles e para os
seus, como também para todos os seres vivos.
A alegria de viver é contagiosa, ela convida-nos
à compaixão, a partilhar e ajudar. Enquanto as
paixões tristes fecham-nos dentro do medo e
incitam-nos a fecharmo-nos em nós mesmos, a
alegria ativa faz arder o nosso coração de desejo, de ver os outros divertirem-se. Ela torna-nos
mais abertos, mais audaciosos, mais corajosos e
mais tolerantes, e a preocuparmo-nos pela sorte
do nosso próximo. O homem precisa de poucas
coisas para ser feliz. O essencial da sua felicidade não está naquilo que ele possui. Mas na paz
da alma. A experiência mais bela e mais profunda que possa constituir um homem é o mistério.
É sobre ele que se fundam as religiões e toda a
atividade séria da arte ou da ciência. Sentir que
por detrás de tudo o que possamos descobrir há
qualquer coisa que escapa à nossa compreensão,
quer seja a beleza, ou o sublime, só podem chegar até nós indiretamente, e aí está o sentimento
sagrado, nesse sentido posso dizer que sou religioso. O que se torna suficiente para ficar maravilhado diante desses segredos, e de tentar com
humildade conseguir espiritualmente uma imagem pálida, da sublime estrutura de tudo o que
representa a vida.

Informando o nosso povo
sobre os Açores

Rapidinhas
A este propósito, uma insólita ameaça de bomba
deixou a Bélgica em alerta e, além fronteiras europeias, as autoridades iranianas garantem ter travado o maior ataque de sempre. Travado foi também
um jovem que tentou matar Trump e o conflito governo/Farc, com o mundo a levantar-se para aplaudir um cessar-fogo histórico. Por cá, o Presidente
Marcelo, o mais poupado na campanha às presidenciais, deu início a um plano de corte na despesa
de Belém.
A Polícia Judiciária deteve mais um elemento da
sua instituição, foram conhecidos os resultados à
inspeção no Colégio Militar e revelada a lista de devedores à Segurança Social. Enquanto isso, Mário
Machado via ser-lhe negada a condicional, fazia-se
a festa na cadeia de Sintra, Portugal era condenado
a pagar três milhões de euros, o Governo garantia
que as portagens vão (mesmo) baixar e as escolas
e famílias faziam um alerta. Em alerta ficaram os
portugueses depois do empate com a Áustria. Apesar de a Seleção das Quinas precisar apenas de
um empate frente à Hungria, ainda esteve a perder
por duas vezes durante o encontro, cujo resultado
há quem diga que foi “negociado”. Se um dos golos
de Cristiano Ronaldo correu o mundo, o mesmo se
poderá dizer do insólito momento que protagonizou
antes do Hungria-Portugal: atirou um microfone da
CMTV a um lago.
O momento, captado em vídeo, correu mundo, fez
furor nas redes sociais e até a Marinha Portuguesa
entrou na ‘novela’. E por falar em novela, parece
ter nova temporada a de Carrillo/Sporting. Ainda
no futebol, Marco Silva abandonou o cargo, Bruno de Carvalho deixou um recado ao pai de João
Mário, a Norte, Nuno Espírito Santo aposta em ‘trio
milionário’, e Chile e Argentina disputaram final da
Copa América. Merecedor de destaque foi também
a conquista alcançada pelos Cavaliers: sagraram-se, pela primeira vez, campeões da NBA (o sonho
do Presidente Obama).
No plano político, o destaque da semana ficou a
cargo da polémica comissão de inquérito à Caixa
Geral de Depósitos (CGD), que Sócrates considera
ser “outro ataque” contra si. Não por esse motivo
mas por dúvidas jurídicas, Ferro Rodrigues pediu
um parecer urgente à PGR, enquanto o PS dava
uma nega ao Bloco. Em maus lençóis esteve a antiga ministra Gabriela Canavilhas: pediu a demissão
de uma jornalista e a oposição não perdoou. No
que diz respeito ao ‘adeus’ do Reino Unido, Costa
falou de uma “Europa melhor”, Passos pediu para
se “evitar excessos” na dramatização, já Marcelo
afirmou querer proteger “compatriotas e luso-descendentes”. E porque há sempre contas a fazer, ficámos a saber onde estão os supermercados mais
baratos, que em abril a dívida pública aumentou
pelo terceiro mês consecutivo, que o défice no 1º
trimestre foi inferior ao de 2015 e que a recapitalização da CGD pode vir a pesar mais do que o
previsto (embora Centeno e Costa não avancem
números). Otimista está Donald Tusk e o ministro
das Finanças, que parece não ter ‘tremido’ com os
novos avisos de Bruxelas. Na ordem do dia estiveram também os novos pagamentos multibanco,
que já foram, aliás, alvo de reclamações, a oferta
lançada pelo Novo Banco, e, claro, o impacto do
Brexit nos mercados.
O Banco de Inglaterra já adotou um plano de contingência (há 250 mil milhões de libras para investir). Na próxima semana conte com uma subida nos
combustíveis e um sorteio extraordinário da Fatura
da Sorte. Esta foi também a semana em que, pela
primeira vez, o YouTube esteve em baixo e que um
avião movido a energia solar cruzou o Atlântico. E
sabia que todos os telemóveis MEO passaram a
ser vendidos desbloqueados? A NOS será a próxima a fazê-lo.
Para breve pode estar também o uso do Netflix
sem ligação à internet. A título de curiosidade fique
a saber porque não deve vestir roupa nova sem a
lavar e que foram descobertas células cancerígenas nos moluscos.
A fechar, se é fã de ‘Game of Thrones’, e já viu
o último episódio da 6ª temporada, veja como foi
arquitetada a maior batalha da série, e conheça
a menina que deixou os irlandeses rendidos no
Euro2016.
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Marcelo condecora Ramalho
Eanes com Ordem do Infante D. Henrique

O

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecora hoje o general
Ramalho Eanes com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique, no dia em que
se assinalam 40 anos das primeiras eleições
presidenciais em democracia.

A 27 de junho de 1976 António Ramalho Eanes venceu as primeiras eleições presidenciais
com 61,59% dos votos. Com esse resultado, Ramalho Eanes continua a ser o chefe de Estado
eleito com mais votos numa primeira eleição,

representando o voto de 2,9 milhões de eleitores. A Ordem do Infante D. Henrique visa distinguir pessoas que prestaram serviços relevantes a
Portugal, no país e no estrangeiro, assim como
serviços na expansão da cultura portuguesa ou
para conhecimento de Portugal, da sua história
e valores. O Grande-Colar da Ordem do Infante
D. Henrique é o mais alto grau da Ordem e é
concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros, podendo ser também
atribuído a antigos chefes de Estado. A assistir
à condecoração estarão os presidentes da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e da
Guiné-Bissau, José Mário Vaz. A cerimónia pública de condecoração do general Ramalho Eanes decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian,
em Lisboa, e encerra um conjunto de iniciativas
promovidas pela Presidência da República para
assinalar a efeméride, incluindo encontros com
jovens em Évora e Castelo Branco.

Estão

a ser criadas “alternativas” a
constrangimentos na Base das Lajes

A

deputada do PS Lara Martinho considerou que estão a ser criadas condições
para minimizar os constrangimentos à utilização civil da Base das Lajes, na ilha Terceira.
“Relativamente à redução dos efetivos da Base
das Lajes, há um conjunto de trabalho que tem
sido desenvolvido entre o Governo Regional e
o Governo da República para identificar novas
alternativas, novas oportunidades, no âmbito

las técnicas nas Lajes.
Segundo Lara Martinho, “estão a ser criadas
as condições” para valorizar a infraestrutura e
para que, em breve, a ilha Terceira possa também ter ligações de companhias aéreas de baixo custo.”No momento certo vai ser anunciado.
Estou convicta de que este ano teremos essa boa
notícia. Aliás, já tivemos, porque o senhor Primeiro-Ministro já anunciou.

da infraestrutura e para eliminar todos aqueles
constrangimentos que possam existir ao desenvolvimento dos diferentes setores de atividade
na região”, salientou. A deputada, natural da ilha
Terceira, falava, em declarações aos jornalistas,
no final de uma reunião do grupo parlamentar do
PS na Assembleia da República com o comando da Base Aérea nº 4, nas Lajes, no âmbito das
jornadas parlamentares, que decorrem em quatro
ilhas dos Açores, sobre a autonomia como fator
de desenvolvimento.
Com a redução militar norte-americana na Base
das Lajes, que terá um impacto económico e social significativo na ilha Terceira, os líderes políticos e económicos locais têm defendido uma
maior utilização civil do aeroporto, mas as exigências de autorizações por parte da Força Aérea
Portuguesa têm afastado, por exemplo, as esca-

Essa é de facto uma das áreas que aguardamos
com mais expectativa”, frisou. No final de abril,
numa visita aos Açores, o Primeiro-Ministro,
António Costa, anunciou duas novas rotas “low-cost” a partir do Porto e de Lisboa para a ilha
Terceira, bem como uma candidatura do Porto
da Praia da Vitória aos financiamentos europeus
conhecidos como “Plano Junker”, para “afirmar
a sua centralidade no quadro do comércio e das
rotas transatlânticas”. Os deputados socialistas
visitaram hoje, também, o Porto da Praia da Vitória, que segundo Lara Martinho tem potencial
internacional.”
É necessário criar-se condições para uma
candidatura ao “Plano Junker”, potenciando
assim este porto como mais uma infraestrutura fundamental no transporte entre a Europa
e os Estados Unidos da América”, frisou.

porque gritamos ao
telemóvel? A ciência explica

O

s telemóveis não foram feitos para serem usados em ambientes com muito
barulho.
Estar ao lado de uma pessoa que fala alto
quando está ao telemóvel pode ser uma das coisas mais irritantes que existe.
Este é um hábito comum em muitas pessoas,

embora sejam poucas aquelas que admitem que
levantam o tom da voz durante uma chamada, e
mesmo que não estejam a discutir.
A ciência interessou-se por este fenómeno e
descobriu o porquê desta tendência… e a resposta está na telefonia e na sua história. Vejamos como foi. Como conta a BBC, Alexander Graham Bell não foi muito bem acolhido
quando levou o telefone que criou à empresa
de telecomunicações da época, Western Union.
Na altura foram muitos os defeitos apontados,
mas a verdade é que todos ficaram de beicinho
pelo engenho que acabou por ser copiado e
melhorado.A empresa em questão – conta Greg

Receita da semana

Danoninho

Jenner, historiador e autor de ‘Um Milhão de
Anos em um Dia: A Curiosa História da Vida
Quotidiana’ - contratou Thomas Edison, um
grande génio norte-americano, e o rival de Bell,
Elisha Gray, para trabalharem juntos num aparelho que fosse concorrente ao primeiramente
criado.
Bell e Edison desenvolveram um aparelho melhor do que a invenção de Bell, com
uma tecnologia mais avançada.
Este equipamento contou com um microfone muito sensível feito com carvão, tão
eficaz que não era preciso gritar.
Além disso, o telefone tinha ainda uma
tecnologia de retorno de voz mínimo, que
permite ouvir o volume de nossa própria
voz durante uma conversa, o que faz com
que a regulemos (os telefones fixos ainda
contam com este recurso). Porém, os anos
passaram e os telemóveis começaram a
tornar-se protagonistas das conversas diárias… mas com uma eficácia menor.
Conta a publicação que o facto dos telemóveis serem usados em ambientes muito
barulhentos faz com que não seja possível
ouvir a própria voz e, por consequência,
controlá-la, o que faz com que seja recorrente
levantar o tom durante uma chamada (em simultâneo com o comum gesto de tapar o ouvido
que está livre).
Este efeito foi explicado pelo otorrinolaringologista francês Étienne Lombard, que descobriu
o chamado ‘Efeito ou Reflexo Lombard’, em
1909.
O médico descobriu que temos a tendência natural de aumentar o tom de voz quando estamos
em ambientes com mais barulho, acabando por
regulá-la usando como referência o som mais
alto que estamos a ouvir, seja um carro ou a
pessoa ao lado.

caseiro
ingredientes:

1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de leite
200 g de iogurte natural
1 pacote de açucar em pó,
sabor morango
preparação:

animação

José Mourinho vai ser
voz do Papa Francisco

a

em filme de animação
sobre Fátima

O

filme, com estreia marcada para Maio
de 2017, terá duração de cerca de 80 minutos e será legendada em mais de 30 línguas
para poder chegar aos 1,2 mil milhões de católicos em todo o mundo.
O treinador de futebol do Manchester United,
o português José Mourinho, vai ser a voz do
Papa Francisco num filme de animação sobre
as aparições de Fátima, disse esta quinta-feira
à agência Lusa fonte da produtora. O filme de
animação da produtora portuguesa Imaginew,
com o título “Fé”, está a ser produzido no Porto
e tem estreia mundial marcada para dia 13 de
Maio de 2017. A história inclui um “boneco” do

Papa Francisco, cuja voz vai ser de José Mourinho, disse fonte da produtora. Em declarações
à Lusa, em Maio de 2015, Rui Pedro Oliveira,
responsável pela produção, realização, distribuição e promoção do filme “Fé”, explicou que
a animação terá, em média, 15 personagens, a
duração de 70 a 80 minutos, um investimento
de oito milhões de euros e uma produção em 3D
(hologramas tridimensionais) sem atores reais.
Segundo Rui Pedro Oliveira, o filme é para
pessoas dos 10 aos 100 anos, vai ser falado em
português, inglês, espanhol, italiano e polaco,
e será legendado em “mais de 30 línguas” para
chegar aos 1,2 mil milhões de católicos em todo
o mundo. Rui Pedro Oliveira explicou que “Fé”
é um filme com tecnologia de ponta, divertido,
fiel aos acontecimentos, com elevado rigor histórico e científico, mas “cheio de surpresas e
aventuras”, que teve a aprovação do Santuário
de Fátima e do Vaticano.
SUDOKU

1
2
7
6 2

Em um liquidificador, bata todos os
ingrediente até obter uma consistência
cremosa.
Dispense a mistura em um recipiente
e leve à geladeira até que esteja firme.

8
9
4
5

8

7
4 9
1
1 6
2
4

5
9
2
6 5
3
1

solução

Horizontais: 1. Coxim, Escol. 2. Olá, Ui, Ali. 3. Pé, Farfalha. 4. Barril.
5. Opor, Atar. 6. Sábio, Omaso. 7. Onda, Emir. 8. Armada. 9. Correada,
Ai. 10. Rei, Li, Ota. 11. Urrar, Rasar.
Verticais: 1. Copioso, Cru. 2. Olé, Pá, Roer. 3. Xá, Bobo, Rir. 4. Farinar. 5. Muar, Odre. 6. Irra, Amal. 7. Fito, Adir. 8. Alameda. 9. Cal, Rama,
Os. 10. Olho, Si, Ata. 11. Lia, Porfiar.

Sabe
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poema da semana

Descoberta das Américas
Terra Nova,Terra do Bacalhau
Partindo com as suas naus
A família Corte Real
Atingindo as terras dos bacalhaus
Para engrandecer Portugal
Eram uma família na Nobreza
Que partiram dos Açores
Sem negar a raça portuguesa
De serem grandes descobridores
Por vezes terras desertas
E com aquela ambição
Descobriram as Américas
Com grande determinação
Viagem muito importante
Para a família Corte Real
Emcontraram peixe abundante
Para levar para Portugal
Antes de mais nada
Viram que não podiam cultivar
Exclamando:”Aqui não há nada”!
Resta nos ir pescar
Indo até ao fim
Não perdendo a coragem
Foram ao labrador e ás de Bafim
Durante aquela viagem
E como todas as vezes
E com muitos preconceitos
Vieram os ladrões ingleses
P’ra fazer valer seus direitos
Não podendo se estabelecer
Para os portugueses foi mau
Tentando sobreviver
Viraram-se à pesca do bacalhau
Bacalhau muito nomeado
Apresentado à nossa mesa
Sempre bem preparado
À maneira portuguesa
Enquanto ali pescavam
E assim afirmavam
Vindo da estação de Otava
Que a Palavra Canadá
É de facto Portuguesa
Álvaro Azevedo
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As

coisas não mudam. Não somos os
melhores e não éramos os piores”

J

ogador português agradeceu o
apoio dos adeptos portugueses
e falou da estratégia de Fernando
Santos. Pepe foi uma das figuras
mais destacadas na vitória portu-

humildade, sacrifício e espírito de
equipa. Tivemos tudo isso. Não é
uma questão de atitude, na primeira
fase lutámos muito. Tivemos muitas ocasiões de golo que não entra-

COPA AMÉRICA

CENTENÁRIO
USA 2016

Meias-Finais
2016/06/21
2016/06/22

Estados Unidos
Colômbia

0-4
0-2

Argentina
Chile

Estados Unidos

0-1

Colômbia

3º/4º Lugar
2016/06/25
Final
2016/06/26

guesa sobre a Croácia, na partida
dos oitavos de final do Euro’2016.
O central português confessou,
em entrevista a O Jogo, não ver a
armada lusa como principal candidata ao título e fala em jogar partida a partida. “Não, as coisas não
mudam. Mantemos a mesma humildade. Nem somos agora os melhores como também não éramos
antes os piores. Temos de ir jogo a
jogo, descansar bem e prepararmo-nos bem para enfrentar a Polónia,
que vai ser um jogo bastante difícil para nós”, disso o defesa luso,
confirmando que foi “uma belíssima partida” de futebol. “Representamos bem o povo português, com

João Sousa

J

vam, tirando o jogo com a Hungria
em que corremos sempre atrás do
resultado”. O central do Real Madrid explicou que Fernando Santos
optou por uma mudança de estratégia no encontro diante dos croatas:
o mister optou por defendermos
um pouco mais, dar a iniciativa de
jogo à Croácia para os surpreender
num contra-ataque”. O internacional luso dedicou depois a vitória a
todos os portugueses e agradeceu
o apoio constante dos adeptos. “A
vitória também é para eles, porque
estiveram do nosso lado, a apoiar-nos, mesmo nas ocasiões em que a
Croácia esteve por cima no jogo”.

segue a

oão Sousa entrou da melhor
forma no torneio de Wimbledon. O português melhor classificado do ranking ATP precisou
de cinco sets para derrotar o russo Dmitry Tursunov (n.º 258 do
mundo).
O tenista luso venceu por 3-6, 7-6,
4-6, 6-3 e 7-5. Na segunda ronda,
João Sousa vai agora defrontar o
também russo, Denis Novikov.
Recorde-se que este é um feito iné-

2ª

O

Grupo A	J	P
1-França
3 7
2-Suíça
3 5
3-Albânia
3 3
4-Roménia
3 1
2016/06/10
2016/06/11
2016/06/15
2016/06/15
2016/06/19
2016/06/19

S

CALENDÁRIO DOS JOGOS

2016/06/11
2016/06/11
2016/06/16
2016/06/16
2016/06/20
2016/06/20

França 2-1 Roménia
Albânia 0-1 Suíça
Roménia 1-1 Suíça
França 2-0 Albânia
Roménia 0-1 Albânia
Suíça 0-0 França

Grupo c	J	P
1-Alemanha
3 7
2-Polónia
3 7
3-Irlanda do Norte
3 3
4-Ucrânia
3 0
2016/06/12
2016/06/12
2016/06/17
2016/06/17
2016/06/21
2016/06/21

China

egundo adianta O Jogo, o avançado brasileiro irá rumar a um clube chinês, a troco de 55 milhões de
euros. O dianteiro brasileiro irá mudar-se para o Shanghai SIPG, onde
encontrará o compatriota, Elkeson, e
terá um ordenado anual a rondard os
11 milhões de euros.
O avançado de 29 anos cumpriu a
sua quarta temporada na Rússia e
agora irá seguir o
caminho que muitas estrelas basileiras têm percorrido, mudando-se
para um campeonato chinês.

CALENDÁRIO DOS JOGOS

Polónia 1-0 Irlanda do Norte
Alemanha 2-0 Ucrânia
Ucrânia 0-2 Irlanda do Norte
Alemanha 0-0 Polónia
Irl. do Norte 0-1 Alemanha
Ucrânia 0-1 Polónia

Rep. da Irlanda 0-0 Suécia
Bélgica 0-0 Itália
Itália 1-0 Suécia
Bélgica 3-0 Rep. da Irlanda
Itália 0-1 Rep. da Irlanda
Suécia 0-1 Bélgica

2016/06/12
2016/06/13
2016/06/18
2016/06/18
2016/06/21
2016/06/21

2016/06/26
2016/06/27

CALENDÁRIO DOS JOGOS

2016/06/14
2016/06/14
2016/06/18
2016/06/18
2016/06/22
2016/06/22

Áustria 0-2 Hungria
Portugal 1-1 Islândia
Islândia 1-1 Hungria
Portugal 0-0 Áustria
Hungria 3-3 Portugal
Islândia 2-1 Áustria

Suíça
1-1(4-5)g.p.
País de Gales 1-0
CROACIA
0-1(a.p.)
França
2-1
Alemanha
3-0
Hungria	0-4
Itália	
2-0
Inglaterra
1-2

quartos-de-Final

2016/06/30
2016/07/01
2016/07/02
2016/07/03

Turquia 0-1 Croácia
Espanha 1-0 Rep. Checa
Rep. Checa 2-2 Croácia
Espanha 3-0 Turquia
Croácia 2-1 Espanha
Rep. Checa 0-2 Turquia

Grupo F	J	P
1-Hungria
3 5
2-Islândia
3 5
3-Portugal
3 3
4-Áustria
3 1

Oitavos-de-Final

2016/06/25

País de Gales 2-1 Eslováquia
Inglaterra 1-1 Rússia
Rússia 1-2 Eslováquia
Inglaterra 2-1 País de Gales
Rússia 0-3 País de Gales
Eslováquia 0-0 Inglaterra

Grupo d	J	P
1-Croácia
3 7
2-Espanha
3 6
3-Turquia
3 3
4-República Checa
3 1

Grupo E	J	P
1-Itália
3 6
2-Bélgica
3 6
3-República da Irlanda
3 4
4-Suécia
3 1
2016/06/13
2016/06/13
2016/06/17
2016/06/18
2016/06/22
2016/06/22

Chile

Grupo b	J	P
1-País de Gales
3 6
2-Inglaterra
3 5
3-Eslováquia
3 4
4-Rússia
3 1

CALENDÁRIO DOS JOGOS

CALENDÁRIO DOS JOGOS

ruma à

0-0(2-4)g.p.

CALENDÁRIO DOS JOGOS

ronda

dito para o tenista português, tendo
em conta que nos dois anos anteriores (2014 e 2015), foi eliminado
logo na primeira ronda do torneio.

Helton deixa o FC Porto Hulk

FC Porto anunciou que Helton
irá deixar de ser jogador do
FC Porto. O futebolista brasileiro
termina assim com uma ligação que
durou onze épocas. Os ‘dragões’
anunciaram terem chegado a acordo com o futebolista para rescindir
o contrato que ligava as duas partes.
Recorde-se que na última semana
Helton, de 38 anos, havia anunciado nas redes sociais
desconhecer o seu
futuro e que apenas
tomaria uma decisão
em relação ao tema
após falar com Nuno
Espírito Santo.

Argentina

Polónia	
País de Gales	
Alemanha	
França	

15:00
15:00
15:00
15:00

Polónia
Irl. do Norte
Portugal
Rep. da Irlanda
Eslováquia
Bélgica
ESPANHA
Islândia
Portugal
Bélgica
ITÁLIA
Islândia
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Messi anuncia retirada:
“A seleção terminou para

J

ogador falhou um dos dois penaltis que
deram a Copa América ao Chile. No final
surpreendeu todos com o anúncio. A Edição
Centenário da Copa América voltou a ver repetir o resultado do ano passado.
O Chile voltou a vencer a Argentina no desempate por grandes penalidades (4-2). No final da
partida o capitão de equipa, Lionel Messi, que
falhou uma grande penalidade tal como Lucas
Biglia, não deixou escapar o seu desânimo e surpreendeu tudo e todos ao anunciar a sua retirada
da formação do país das ‘pampas’. “É um momento duro para analisar. A primeira coisa que
penso é que já está. Terminou para mim a Seleção”, disse, no final da partida segundo dá conta
o diário desportivo argentino Olé.

O avançado do Barcelona saiu do relvado em
lágrimas e manifestou claro desencanto por nunca ter conseguido vencer uma grande prova internacional com a camisola albiceleste.
“Foram quatro finais, lamentavelmente procurei. [Vencer] Era o que mais desejava. Agora já

Inglaterra

mim”

«Fomos

derrotados por um

país com mais vulcões do

passou. É o que sinto e o que penso agora. É uma
tristeza muito grande. Calhou-me a mim errar o que jogadores» – Lineker
antigo goleador inglês Gary Lineker não
penálti, agora já está feito”, atirou depois. Messi
tem dúvidas que a Inglaterra teve pior
garantiu que a sua retirada “não tem nada que
derrota
na sua história, na terça-feira, diante
ver com a confusão diretiva da AFA”, garantindo
a Islândia (1-2), tendo recordado que o adversário apenas conta com cerca de 100 jogadores profissionais.
«A pior derrota na nossa história. A Inglaterra
foi derrotada por um país com mais vulcões do
que jogadores profissionais. Bem jogado Islândia», escreveu Gary Lineker.
A Inglaterra ainda chegou a estar na frente do
marcador frente à Islândia, mas depois o adversário alcançou a reviravolta no marcador.

O

depois que a sua retirada é pelo bem de todos.
“É pelo bem de todos. Por mim e por todos.
Muitos desejam-no. Não se conformam com a
chegada à final e nós também não. Calhou-nos
perder novamente nas grandes penalidades. O
penálti falhado deixa-me muito chateado porque
o meu fazia a diferença. Estou muito triste”, concluiu.

